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Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e onze, às dez horas nesta 1 

cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, no Hotel Mercure, situado 2 

nesta capital, sob a coordenação do Sr. Fabiano dos Santos (Diretoria de 3 

Livro, Leitura e Literatura do Ministério da Cultura), na presença dos (as) 4 

Conselheiros (as): Sr. Ademir Gomes de Assunção (Área de Criação), Sr. 5 

Edgar Jesus Figueira Borges (Região Norte), Sr. Gláucio Pereira (Região 6 

Sudeste), Sr. Galeno Amorim (Presidente da Fundação Biblioteca 7 

Nacional), Sra. Izaura Maria Ribeiro Franco (Região Centro-Oeste), Sr. 8 

João de Castro Ribeiro (Área de Criação), Sra. Juracy Ignêz Assmann 9 

Saraiva (Área de Mediação), Sr. Luiz Antônio Torelli (Área de Produção e 10 

Distribuição), Sra. Lurdiana Araújo (Área da Criação), Sra. Maria 11 

Antonieta Pereira (Área de Mediação), Sra. Maria do Socorro Sampaio 12 

Fores (Região Nordeste), Sra. Marília Silva de Oliveira (Coordenadora de 13 
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Economia do Livro/DLLL), Sr. Maurício Dantas (Secretaria de Articulação 14 

Institucional), Sra. Mileide Flores (Região Nordeste), Sra. Nêmora 15 

Arlindo Rodrigues (Área de Mediação), Sr. Nilton Bobato (Região Sul), 16 

Sr. Rogério Barata (Área de Mediação), Sra. Rosely Maria Shinyashiki 17 

Boschini (Área de Produção e Distribuição) e do Sr. Vitor Tavares da 18 

Silva Filho (Área de Produção e Distribuição): Teve início a 6ª Reunião do 19 

Colegiado Setorial de Literatura, Livro e Leitura coordenada pelo Senhor 20 

Fabiano dos Santos, Diretor da DLLL, do Ministério de Cultura, destinada 21 

a apreciar a seguinte pauta: Pauta do dia 31 de Maio de 2011: I - 22 

Abertura da Sessão; II - Fala da Fundação Biblioteca Nacional; III - Fala do 23 

representante do Colegiado no Plenário do CNPC sobre os trabalhos e 24 

encaminhamento; IV - Proposta de trabalho da nova gestão da FBN; V - 25 

Decreto e Anteprojeto de Lei do Plano Nacional do Livro e Leitura; e VI - 26 

Discussão prioridades do Colegiado: Prioridades da Pré-Conferência de 27 

LLL – II CNC; Documento do Encontro Nacional de Literatura, Livro e 28 

Leitura; Parecer do Colegiado sobre a parceria MinC/MEC. Item 1 - 29 

Abertura da Sessão: O Sr. Maurício Dantas, da Secretaria de Articulação 30 

Institucional, declarou aberta a reunião e se apresentou a todos; informou 31 

que a agenda do Conselho Nacional de Política Cultural se intensificou 32 

muito no começo do corrente ano, e o reflexo disse eram três reuniões 33 

simultâneas naquele dia; ressaltou o esforço do Ministério da Cultura em 34 

cumprir o calendário acordado no CNPC e que dariam início a um processo 35 

de instalação de grupos de trabalhos e instalação dos colegiados para as 36 

áreas que não tinham ainda seus colegiados setoriais; se desculpou e 37 

solicitou a compreensão de todos quanto aos aspectos administrativos 38 

devido aos motivos mencionados. O Sr. Fabiano dos Santos, Diretor da 39 

DLLL do Ministério da Cultura, cumprimentou a todos e aproveitou para 40 

destacar que a nomenclatura correta era Literatura, Livro e Leitura, e que 41 

como os colegiados eram voltados para as questões das linguagens, o 42 

primeiro “L” significava Literatura. Antes de iniciarem os trabalhos, ele 43 

apresentou a pauta tanto daquele dia, quanto a pauta do dia seguinte. O Sr. 44 

Nilton Bobato, representante da Região Sul, propôs alteração de pauta; 45 
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disse que a pauta foi enviada na véspera da reunião e por isso não tiveram 46 

tempo hábil para propor alterações antes; leu um requerimento de 47 

urgência, conforme: Prezado Secretário-Geral do Conselho Nacional de 48 

Política Cultural, Sr. João Roberto Costa do Nascimento, eu, Nilton Bobato, 49 

ao final identificado, considero imprescindível para sua atuação os itens de 50 

pauta da 6º Reunião Ordinária do Colegiado Setorial de Literatura, Livro e 51 

Leitura, porém encaminho como requerimento de urgência a inclusão na 52 

mesma, que se realizará nos dias 31 de maio e 1º de junho de 2011, a 53 

discussão sobre os seguintes pontos: 1- Anteprojeto da Lei de Direito Autoral 54 

em forma de debate; 2- Bolsas e prêmios de criação literária e edital 55 

Procultura para pequenas livrarias; 3- Funcionamento do GT para Frankfurt 56 

2013; e 4- Funcionamento e composição do Colegiado Setorial de Literatura, 57 

Livro e Leitura. Informo que esses pontos são resultados do debate efetuado 58 

através da internet pelos membros do CSLLL e que devido ao exíguo tempo 59 

entre a apresentação da pauta pela Coordenação-Geral do CNPC não foi 60 

possível a construção de um documento coletivo. Faz-se necessária adequar 61 

a pauta para incluir os temas acima sob pena de realizar uma reunião do 62 

Colegiado levando em conta apenas a pauta proposta pelo Ministério da 63 

Cultura e pela mesa do CNPC considerando que todas são importantes. 64 

Sugiro a possibilidade de atender a todos os pontos de pauta sugeridos que o 65 

primeiro dia de reunião se estenda até as 20h00 e que nesse primeiro dia 66 

seja garantido o debate sobra a Lei de Direito Autoral. Sugiro ainda que o 67 

item sobre a política de livros populares seja incluso no Item IV da pauta que 68 

trata da proposta de nova gestão da Fundação Biblioteca Nacional no 69 

período da tarde, no segundo dia de reunião, abrindo este período, seja 70 

garantido o debate do funcionamento e composição do Colegiado assim 71 

como sobre o funcionamento do GT de Frankfurt 2013. Sem mais, Foz do 72 

Iguaçu, 30 de maio de 2011. Na sequência justificou as sugestões 73 

propostas. O Sr. Fabiano dos Santos relatou que a proposta da pauta era 74 

em função da recomendação do CNPC, e que eles estavam seguindo essa 75 

recomendação que foi aprovada, e que nesse sentido a pauta ficaria muito 76 

extensa, e como teriam que cumprir a pauta aprovada pelo Conselho, 77 
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sugeriu que definissem uma prioridade caso não conseguissem atender 78 

aos quatro pontos sugeridos. O Sr. Nilton Bobato respondeu que o mais 79 

prioritário então seria sobre a Lei de Direito Autoral, em vista que a 80 

discussão sobre a Lei estava acontecendo naquele momento na Câmara 81 

dos Deputados e que os itens 2, 3 e 4 ficassem para a parte da tarde no dia 82 

seguinte, se possível. O Sr. Ademir Gomes de Assunção, representante da 83 

Área de Criação, solicitou a inclusão de mais um assunto que talvez 84 

pudesse entrar junto ao item do funcionamento do Colegiado, que segundo 85 

ele, no decreto de institucionalização do PLLL já tinha indicações de nomes 86 

dos setores e ele gostaria de colocar em discussão. O Sr. Fabiano dos 87 

Santos respondeu que todos os nomes já haviam sido retirados. O Sr. 88 

Ademir Gomes de Assunção indagou sobre o uso da rede wireless para 89 

acesso à internet, que não estava disponível. A Sra. Rosely Maria 90 

Shinyashiki Boschini, representante da Área de Produção e Distribuição, 91 

relatou que sobre o funcionamento e sobre a gestão do Colegiado eram 92 

assuntos importantes e que se possível, debatessem ainda naquele dia; 93 

frisou que também gostaria de discutir sobre a lei do direito autoral, mas 94 

que a sua sensação era de que gastariam energia nisso e que talvez não 95 

desse tempo de enviar à Comissão, já que já estava sendo debatida. O Sr. 96 

Nilton Bobato acrescentou que além do debate da Lei de Direito Autoral 97 

que já estava acontecendo, teriam a reunião do Plenário do CNPC na 98 

semana seguinte e um dos pontos de pauta era esse, portanto, ele teria que 99 

levar um posicionamento do Colegiado para essa reunião. O Sr. Maurício 100 

Dantas esclareceu que o mencionado debate sobre a Lei de Direito Autoral 101 

era na verdade um seminário com os temas relevantes do país e que 102 

conclui o período aberto a contribuições, e acrescentou que já tinham 103 

representantes do Conselho Nacional que foram eleitos pelo Plenário e 104 

que estavam lá presentes. Ele ainda atentou para a urgência do debate ser 105 

feito pelo Colegiado sobre o tema. A Sra. Rosely Boschini disse que sobre 106 

o seminário, eles tiveram um prazo para enviar contribuições do país 107 

inteiro e todas as instâncias receberam por escrito; acrescentou que 108 

deveriam estipular um horário para discutir isso, pois senão a discussão 109 
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tomaria a reunião inteira do Colegiado. A Sra. Mileide Flores, 110 

representante da Região Nordeste, concordou com a proposta de que a 111 

discussão fosse ainda naquele dia. O Sr. Fabiano dos Santos concordou 112 

que ficassem até as 20h00 para discutir sobre os direitos autorais e passou 113 

a palavra ao Sr. Galeno Amorim para dar continuidade à pauta. Item II – 114 

Fala da Fundação Biblioteca Nacional: O Sr. Galeno Amorim, Presidente 115 

da Fundação Biblioteca Nacional, cumprimentou a todos e informou que 116 

reconhecia ali vários dos conselheiros da reunião virtual que fizeram. Ele 117 

iniciou sua apresentação informando que a última década foi muito 118 

expressiva não apenas do ponto de vista das políticas públicas, mas 119 

principalmente para o fortalecimento da prática do debate; relatou que 120 

tudo começou em 2004 quando a área de Livro e Leitura passou a tratar 121 

da regulamentação da Lei de Livro e Leitura. Informou que quase 100 122 

encontros presenciais, virtuais e videoconferências mobilizaram perto de 123 

40 mil lideranças de várias áreas, e que isso foi muito importante para a 124 

construção do Plano Nacional de Literatura, Livro e Leitura; frisou que 125 

essa prática fortaleceu dentro do Ministério da Cultura a importância de se 126 

levar essa experiência para as outras áreas, surgindo assim a câmara 127 

setorial do Livro e da Leitura, um grande mérito do Governo Lula, dos ex-128 

ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira, que estenderam isso para outras 129 

áreas do Ministério e resultou na criação das câmaras setoriais; frisou que 130 

tiveram no último encontro uma experiência inovadora, quando passaram 131 

a fazer várias videoconferências entre 2004 e 2006 e observou que a área 132 

de Livro e Leitura deu sua contribuição fazendo uma discussão no 133 

momento em que isso se fazia bastante necessário, buscando a fazer por 134 

essa discussão inicial via internet a preparação para novos espaços 135 

presenciais de discussão e que ainda se dá nos dias de hoje; disse que isso 136 

resultou em uma necessidade de fazerem uma discussão mais profunda de 137 

cada um desses temas; relatou que falaria sobre a nova formatação de 138 

funcionamento da área de Livro e Leitura que tem sido uma determinação 139 

da nova Ministra Ana de Hollanda para darem conta de tudo que pretende 140 

fazer durante esse mandato; frisou que tinha uma pauta muito recheada, e 141 
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que o mais importante de fazer seria observar o jeito que elas eram 142 

construídas. Ele informou que voltaria depois para falar mais da 143 

instituição. O Sr. Fabiano dos Santos agradeceu e passou a palavra para o 144 

representante do Colegiado no Plenário do CNPC. Item III – Fala do 145 

representante do Colegiado no Plenário do CNPC sobre os trabalhos e 146 

encaminhamentos: O Sr. Nilton Bobato informou que era uma honra 147 

representar o Colegiado dentro do Conselho Nacional de Política Cultural. 148 

Relatou que o CNPC era um Conselho interessante porque envolvia todas 149 

as áreas da cultura e que como todo Colegiado político você acabava 150 

estabelecendo alianças naturais de ação e se aproximava das áreas ligadas 151 

às artes e juntos, encaminhando demandas e apoiando uns as demandas 152 

dos outros. Observou que tinham dificuldade de organização para 153 

consultar o Colegiado sobre os posicionamentos de pautas como, por 154 

exemplo, quanto à questão de direitos autorais, pois ele havia escrito 155 

diversos e-mails solicitando posicionamentos pessoais e que foram 156 

pouquíssimas as contribuições recebidas; frisou que a mudança que 157 

ocorreu na Coordenação-Geral do CNPC foi uma mudança que melhorou o 158 

seu funcionamento e que estava havendo uma relação do Colegiado com a 159 

mesa do Conselho muito positiva e que as coisas estavam mais eficientes. 160 

Ele comentou que desde o início da nova gestão, por causa das mudanças e 161 

das pautas naturais de nova gestão, estavam em processo de discussão do 162 

Plano Plurianual, e para isso precisavam discutir o Plano Nacional de 163 

Cultura, e desta forma acabavam participando de todos os processos de 164 

discussão; comentou que pautaram a discussão e conseguiram fazer com 165 

que a discussão fosse feita da melhor forma, e que se a reunião não 166 

ocorresse naquele momento não aconteceria como deveria, como em 167 

diversas áreas do Ministério; lembrou que na reunião extraordinária do 168 

Conselho pautaram as questões técnicas sobre os direitos autorais e citou 169 

que nessa reunião constituíram um Grupo de Trabalho de Direitos 170 

Autorais com cinco membros: Ele, Du Oliveira, Charles Narloch, Chico 171 

Simões e Sérgio Mamberti; frisou que estavam tentando cumprir a pauta e 172 

gostaria de que a partir de junho a Sra. Isaura estivesse presente também 173 
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dividindo isso com ele; comentou sobre a participação do Colegiado na 174 

reunião da Fundação Biblioteca Nacional juntamente com a Ministra e se 175 

colocou à disposição de todos. O Sr. Luiz Antônio Torelli, representante 176 

da Área de Produção e Distribuição, parabenizou o Sr. Nilton pelo ótimo 177 

trabalho que vinha sendo feito por ele. Ele relatou que, baseado na questão 178 

do direito autoral, tinha um grande distanciamento entre as entidades e o 179 

Conselho; observou que tanto as entidades não conheciam o trabalho do 180 

Conselho, como o Conselho não conhecia o trabalho das entidades; disse 181 

que no caso do direito autoral foi feito um trabalho maravilhoso dentro da 182 

Câmara Brasileira do Livro com outras entidades, que discutiram 183 

politicamente cada um dos pontos e o resultado foi apresentado dia 30 184 

com as recomendações, e dali saiu um documento fantástico; informou 185 

ainda que ele sugeriu que enviassem esse documento para todos os 186 

conselheiros, mas não foi possível por falta de tempo; sugeriu que 187 

ficassem mais próximos das entidades, pois muitas das coisas que 188 

discutiriam ali naquele dia já foram exaustivamente discutidas e 189 

trabalhadas, inclusive juridicamente, e sendo assim precisavam de uma 190 

discussão mais estreita com as entidades e sugeriu uma comunicação mais 191 

efetiva. A Sra. Mileide Flores reiterou que a questão da relação com as 192 

entidades poderia acontecer de forma mais fácil, pois várias delas já 193 

participavam do Conselho, e estava tendo uma divisão de trabalho deles 194 

mesmos, sem uma união de ações, e ela poderia se dar através dos 195 

próprios conselheiros do plenário. O Sr. Fabiano dos Santos também 196 

parabenizou o Sr. Nilton por sua representação do Colegiado no Conselho 197 

e passou a palavra novamente ao Sr. Galeno. Item IV – Proposta de 198 

trabalho da nova gestão da FBN: O Sr. Galeno Amorim informou que 199 

quando foi convidado a assumir a presidência da Fundação Biblioteca 200 

Nacional, a Ministra Ana de Hollanda sugeriu colocar as áreas que 201 

tratavam do mesmo assunto sob o mesmo comando; disse que a FBN 202 

concentrava boa parte de atividades ligadas ao tema, tanto nos campos de 203 

preservação, de conservação, da guarda como também na chamada 204 

política pública Livro e Leitura que vai até as bibliotecas estaduais, 205 
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municipais, várias questões ligadas num primeiro momento à Diretoria do 206 

Livro e Leitura; relatou que tanto a Secretaria de Articulação Institucional 207 

quanto a FBN tinham coordenações com os mesmos nomes, Coordenação-208 

Geral do Livro e Leitura e que esse sombreamento em muitos casos 209 

provocou dificuldades de gestão; disse que os diagnósticos feitos 210 

indicaram necessidades de modificações como a criação de um novo 211 

desenho institucional. Ele informou a Fundação Biblioteca Nacional passou 212 

a ter, a partir de 2011, a seguinte formatação: Diretoria Biblioteca 213 

Nacional e a Diretoria do Livro, Leitura e Literatura e Bibliotecas. Relatou 214 

que a Fundação Biblioteca Nacional tem em sua estrutura uma Diretoria 215 

Executiva e quatro áreas de apoio: a Coordenação-Geral de Administração 216 

e Orçamento, a Assessoria de Planejamento e Captação, a Assessoria de 217 

Comunicação Social e a Assessoria de Difusão e Eventos. Ele também 218 

explanou que a Biblioteca Nacional tem a sua origem ligada à Biblioteca 219 

Real, trazida para o Brasil em 1808 pela Família Real, que se expandiu 220 

graças a aquisições valiosas de coleções de obras raras e o cumprimento 221 

da lei do Depósito Legal, e ainda, que ela cresceu muito de lá para cá; 222 

apresentou algumas fotos da Biblioteca Nacional relatando seu conteúdo e 223 

observou que era um passeio imperdível; informou também que a FBN era 224 

um das oito maiores bibliotecas do mundo, com um acervo de nove 225 

milhões de peças e muitas raridades, como, por exemplo, livros de 900, 226 

800 anos atrás além de fotografias, imagens e algo em torno de mais de 227 

três milhões de livros publicados no Brasil; comentou que a FBN era uma 228 

das fundadoras da Biblioteca Digital e que das dez imagens mais vistas na 229 

Biblioteca Digital do Mundo, duas eram da Biblioteca Nacional do Brasil; 230 

disse que toda a obra publicada no Brasil, por conta da Lei do Depósito 231 

Legal, precisa ser enviada a Biblioteca Nacional porque ela é a guardiã da 232 

cultural letrada brasileira e de toda a memória bibliográfica e documental 233 

do Brasil; explicou que a Biblioteca Nacional tem por missão o 234 

recolhimento, a guarda e a preservação da cultura letrada do Brasil. Ele 235 

apresentou a estrutura funcional da Biblioteca Nacional e relatou que a 236 

ideia era que a Biblioteca Nacional dê mais acesso as pessoas de conteúdos 237 
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e pesquisas com a publicação de livros, e que ampliem a quantidade dessas 238 

publicações, que faça com que esses livros cheguem às pessoas, garantindo 239 

que a sociedade se aproprie daqueles conteúdos existentes; explicou que 240 

hoje ainda há uma restrição para que a Fundação Biblioteca Nacional 241 

comercialize e que precisam superar isso; informou que também apoiam 242 

bolsas para pesquisa, e que tem algo como 20/30 pesquisas sendo 243 

realizadas para doutorados; informou que pretendem até 2014 ter 244 

presença em todos os estados brasileiros; disse que o escritório de 245 

Direitos Autorais funciona como um grande cartório de registros de obras, 246 

partituras de músicas, obras, projetos e etc.; apresentou a Agência do ISBN 247 

que é uma espécie de cédula de identidade de cada livro publicado no 248 

Brasil; explicou que estão construindo a ABN Digital, com 23 mil peças 249 

digitalizadas, mas ainda tem um longo caminho a percorrer, já que 250 

possuem em cerca de três milhões de obras; acresceu que a Biblioteca 251 

Nacional cumpre a sua missão histórica com ações que vão desde a 252 

preservação etc., como também a digitalização de nove milhões de 253 

imagens, com scanners potentes e modernos, que tem permitindo uma 254 

grande ação como já ocorria com a microfilmagem; frisou que atuam como 255 

centro de referência de informações bibliográficas e exposições do seu 256 

acervo e visitas guiadas para que mais pessoas tenham acesso ao tesouro 257 

valioso que existe dentro da Biblioteca Nacional; disse que farão uma 258 

exposição em breve sobre a saga feminina do Brasil, e ainda que as 259 

exposições devem ampliar algo como cinco, dez vezes o seu público; 260 

relatou que ampliaram e tem atualmente a Revista de História da 261 

Biblioteca Nacional, a Revista do Livro, Revista Poesia Sempre e Boletim 262 

da Biblioteca Nacional; comentou sobre a Diretoria do Livro, Leitura, 263 

Literatura e Bibliotecas e disse que ela tem a função de planejar, 264 

coordenar, monitorar e avaliar as ações da Fundação Biblioteca 265 

Nacional/Ministério da Cultura no Plano Nacional de Livro e Leitura; disse 266 

que ela tem atuação direta de apoiar uma maior institucionalidade e a 267 

implementação do Plano Nacional do Livro e Leitura; acresceu que 268 

apoiarão agendas no Colegiado e dentro do Conselho Nacional de Política 269 
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Cultural; explicou que a Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca 270 

tem três coordenações (a Coordenadoria de Leitura, a Coordenadoria de 271 

Literatura e a Coordenadoria da Economia do Livro) e mais o Sistema 272 

Nacional de Bibliotecas Públicas; explicou que a Diretoria tem como 273 

responsabilidade a formulação e a execução das Políticas Públicas do Livro 274 

e Leitura no Brasil no âmbito do Ministério da Cultura. Ele relatou que as 275 

atribuições da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura eram: planejar, 276 

coordenar, monitorar e avaliar as ações da FBN/MinC no Plano Nacional 277 

de Livro e Leitura; promover a democratização do acesso ao livro e à 278 

leitura; desenvolver ações para promover a leitura no País; apoiar a 279 

criação de planos estaduais e municipais do livro e leitura; fortalecer a 280 

cadeia criativa e produtiva do livro e a cadeia mediadora da leitura; a 281 

responsabilidade pelas quatro coordenações: Leitura, Literatura, 282 

Economia do Livro e Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas; apoiar a 283 

institucionalidade e a implementação do PNLL; formular e acompanhar as 284 

ações de institucionalização e apoiar agendas no Colegiado Setorial do 285 

Livro, Leitura e Literatura do Conselho Nacional de Políticas Culturais. 286 

Apresentou que Coordenadoria de Leitura é aquela que promove ações 287 

que promovam a formação e as práticas leitoras, apoia iniciativas da 288 

sociedade, em busca de ampliar quantitativa e qualitativamente os espaços 289 

de leitura no país afora e campanhas de valorização; relatou que a sua 290 

sede é em Brasília embora tenha ações que ainda existem no Rio de 291 

Janeiro em alguns espaços da Biblioteca Nacional e que hoje estão com 292 

programas como: o Programa Agentes de Leitura, em 400 cidades, com 293 

pagamento de bolsas de R$ 350,00 para jovens, e devem ser contratados 294 

em torno de três mil agentes, o Programa Pontos e Pontões de Leitura, o 295 

Programa Nacional de Leitura – PROLER, com Comitê em 70 municípios 296 

brasileiros visando à formação de mediadores, e mais o apoio à criação de 297 

planos estaduais e municipais do livro e leitura, que terão ainda o apoio a 298 

programas de financiamento à edição e circulação de livros, e que o cartão 299 

BNDES é o cartão mais utilizado para esse repasse de financiamento 300 

direto, o Edital Todos pela Leitura e o Prêmio Vivaleitura. Após explicar 301 
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um sobre cada um dos programas acima mencionados, ele informou que a 302 

Coordenadoria de Literatura tinha o papel de estimular e promover ações 303 

de apoio à produção literária, formação de novos escritores e 304 

profissionalização, organizar prêmios para reconhecer e valorizar os 305 

autores brasileiros e de língua portuguesa, e ainda de fortalecer a presença 306 

da literatura brasileira no cenário internacional. Exemplificou com 307 

algumas das ações da Coordenaria, quais sejam: o Prêmio Camões e 308 

Prêmios Literários Biblioteca Nacional, a Feira do Livro de Frankfurt em 309 

2013, a participação em feiras internacionais como país homenageado 310 

(Bogotá, Índia, Bolonha etc.), a Caravana de Escritores, o Edital de Cordel, 311 

bolsas de apoio à tradução e bolsas a autores com obras em fase de 312 

conclusão. Informou que a Coordenadoria de Economia do Livro é 313 

responsável por estimular o desenvolvimento sustentável e a diversidade 314 

da cadeia produtiva do livro, desenvolver linhas programáticas para 315 

fomento de modelos de novos negócios de pequeno e médio porte, 316 

estimular as ações do governo em favor da promoção da bibliodiversidade 317 

brasileira, e apoiar a realização constante de pesquisas, estudos e 318 

indicadores nas áreas da leitura e do livro. Como ações da Coordenaria, 319 

citou: o Programa do Livro Popular / Livraria Popular, o Circuito Nacional 320 

de Feiras de Livros, os Editais de Apoio às Livrarias Independentes e o 321 

apoio a programas de financiamento à edição e circulação de livros. Ele 322 

também informou que o Sistema Nacional de Biblioteca Pública responde 323 

por apoiar o desenvolvimento de uma cultura de colaboração e apoio aos 324 

sistemas estaduais e municipais de bibliotecas públicas, organizar e 325 

divulgar as diretrizes nacionais e internacionais e criar outras específicas 326 

para atender demandas locais para apoiar as bibliotecas no país, estimular 327 

a formação de redes locais de bibliotecas municipais, escolares, rurais, 328 

comunitárias e de órgãos públicos e apoiar a revitalização e a 329 

modernização das bibliotecas públicas no Brasil. Como responsabilidades 330 

do Sistema, citou: o Cadastro Nacional de Bibliotecas Públicas através de 331 

um Portal, o Estatuto das Bibliotecas, a implantação de bibliotecas 332 

municipais para zerar déficit ainda existente, o movimento com a 333 
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sociedade para apoiar e proteger as bibliotecas públicas, a revitalização de 334 

bibliotecas com edital de periódicos, apoio com acervos etc., e o apoio para 335 

a construção de bibliotecas públicas modelares. Por fim, ele informou que 336 

as prioridades para 2011 era trabalharem com duas prioridades por área, 337 

e que na Fundação como um tudo estavam tratando como prioridade uma 338 

reestruturação interna e um novo desenho institucional; também 339 

prioridade da FBN, a Hemeroteca Nacional que estava sendo construída 340 

com recursos do BNDES e mais a Biblioteca Nacional Digital; para a DLLB, 341 

o Programa Livro Popular mais os Agentes de Leitura e fazer do PNLL uma 342 

lei para que ele tenha maior institucionalidade mais as metas até 2014. 343 

Explicou vários aspectos sobre o Programa “Livro Popular” e por fim, 344 

ressaltou que a ideia era criar uma nova massa de consumo de livros no 345 

Brasil. O Sr. Fabiano dos Santos abriu as inscrições para explanações. A 346 

Sra. Izaura Maria Ribeiro Franco, representante da Região Centro-Oeste, 347 

informou que respeitava o trabalho do Sr. Galeno há muito tempo, mas que 348 

discordava de algumas questões colocadas ali; disse que o papel da 349 

Biblioteca Nacional era ser o segundo braço para a educação, e que a FBN e 350 

o MEC deveriam estar com os braços dados para formar leitores e 351 

cidadãos brasileiros como eles esperam que se tornem; ressaltou que a 352 

BDR não alcança todas as instâncias e que não acreditava no lançamento 353 

do livro popular e ainda, que não era o preço que determinava o consumo 354 

do livro dando alguns exemplos; relatou sobre feiras, que em Goiânia não 355 

existem e que nunca foi chamada a nenhuma bienal, e era uma realidade 356 

fora de sua situação; frisou que precisavam estimular o consumo e não a 357 

criação, e gostaria de ver a Biblioteca Nacional atuando nesse sentido. O Sr. 358 

João de Castro Ribeiro, representante da Área de Criação, indagou se o 359 

programa Livro Popular contemplava o escritor independente. Ele disse 360 

que na região do Pará, eles estavam tentando implantar pontos de vendas 361 

e livrarias para escritores a custo zero, podendo chamar de consignação, 362 

tentando fazer uma luta sem a questão da obrigatoriedade principalmente 363 

com o ensino médio; indagou se quanto à intenção do trabalho, 364 

contemplado ou não, será que alcançariam a custo zero a política pública 365 
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do BNDES para eles e perguntou também se a escritura independente 366 

contemplava dentro da proposta de política de incentivo mencionada por 367 

ele. O Sr. Ademir Gomes de Assunção, também representante da Área de 368 

Criação, parabenizou a proposta do livro popular, pois era uma iniciativa 369 

corajosa e importante para um país como o Brasil, e era sim fundamental; 370 

perguntou se com o fortalecimento das pequenas e médias livrarias e 371 

editoras, se isso englobaria os autores independentes; como sugestão, 372 

mencionou a própria produção criada através de editais públicos federais, 373 

estaduais e municipais, por exemplo, a bolsa Funarte que tinha 60 bolsas 374 

em todo o país e que vai resultar em livros, poderia ser incluída de alguma 375 

forma no programa Livro Popular; perguntou sobre a bolsa literária da 376 

Funarte e disse que com a restruturação na FBN, nos últimos anos houve 377 

uma intensificação da Funarte como Fundação Nacional de Arte que já 378 

englobava a música, o teatro e as artes, mas também fez o esforço para 379 

englobar a literatura como arte; questionou como ficaria a interação da 380 

FBN com a Funarte nesse sentido e também sobre a caravana de 381 

escritores; frisou que a poesia, por exemplo, não era alvo de interesse 382 

pelas editoras, como também o conto não era. A Sra. Juracy Ignêz 383 

Assmann Saraiva, representante da Área de Mediação, relatou que era 384 

usuária da Biblioteca Nacional e para ela era uma espécie de catedral. 385 

Nesse sentido, ela sugeriu que o próximo encontro fosse realizada no Rio 386 

de Janeiro, na Fundação Biblioteca Nacional, pois muitos ali não 387 

conheciam a Fundação; disse também que a história da Biblioteca Nacional 388 

era muito rarefeita, que os dados contados ao público eram muito pobres e 389 

que ela mereceria uma pesquisa sobre sua própria história; mencionou 390 

duas lacunas na exposição apresentada, pois ela não ouviu nenhuma 391 

menção sobre o Instituto Nacional do Livro e também não houve menção 392 

sobre as ações de aproximação entre o Ministério da Cultura e o Ministério 393 

da Educação; disse também que sem essa aproximação não adiantaria 394 

colocar livro popular a venda, porque o livro não era objeto de fetiche, 395 

portanto, precisavam formar consumidores; relatou que fez uma pesquisa 396 

perguntando “você daria um livro de presente ao seu amigo?” e que o 397 
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resultado de quem daria um livro de presente, foi de apenas de 6%; 398 

ressaltou que tinham que trabalhar mais em cima do consumo da leitura 399 

do que do livro propriamente dito, para que assim pudessem realmente 400 

ter quem comprasse livros; citou Joãosinho Trinta: “Quem gosta da 401 

pobreza é o intelectual, o pobre gosta de luxo e esplendor!”, portanto que o 402 

livro deveria ser bonito para atrair também. O Sr. Edgar Jesus Figueira 403 

Borges, representante da Região Norte, reforçou as falas anteriores dos 404 

conselheiros e pediu que todas as bolsas e prêmios que fossem lançados, 405 

tivesse um número maior para a região norte, pois era a região que recebia 406 

sempre o menor número, tanto pela Fundação Biblioteca Nacional, quanto 407 

pela Funarte. O Sr. Rogério Barata, representante da Área de Mediação, 408 

cumprimentou a todos e ressaltou sua felicidade pelo reencontro; relatou 409 

alguns aspectos sobre o Programa de Livro Popular e colocou sua 410 

preocupação no sentido de que pudessem estar correndo riscos com a dita 411 

democratização do livro literário; citou um exemplo que tiveram onde o 412 

barateamento significou o empobrecimento drástico da obra final do livro, 413 

ou seja, a ilustração de livros de literatura infantil colorida, que passou a 414 

ser em preto e branco, era uma ofensa ao artista plástico; frisou que era 415 

preciso discutir muito sobre isso para não incorrer no mesmo problema e 416 

para que possam garantir a referência de qualidade. A Sra. Nêmora 417 

Arlindo Rodrigues, também representante da Área de Mediação, 418 

informou que no Rio de Janeiro o prefeito Eduardo Paes transformou 419 

bibliotecas públicas em bibliotecas escolares e que não era isso que a lei 420 

preconizava e nem era para isso que eles trabalhavam; esclareceu que 421 

biblioteca escolar era voltada para o ensino e para projeto pedagógico, 422 

devendo ter uma em cada escola e não que as bibliotecas públicas fizessem 423 

essa função, mas que isso ocorre hoje em dia, portanto, deveriam criar as 424 

bibliotecas escolares como deveriam ser e fortalecer as bibliotecas 425 

públicas; observou que o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas tinha 426 

que ser fortalecido e que se preocupava muito com o distanciamento 427 

Brasília e Rio de Janeiro; observou também que as bibliotecas estavam 428 

sem bibliotecários e a preocupava que os agentes de leitura fossem 429 
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distanciados da comunidade. A Sra. Maria Antonieta Pereira, 430 

representante da Área de Mediação, parabenizou a apresentação e disse 431 

que era perfeitamente possível fazer livro popular a custos baixos, tanto 432 

em termos gráfico, preço e linguagem, quanto de material e conteúdo e 433 

ainda assim serem de qualidade; relatou que formam leitores plenos lendo 434 

livros e que se o livro não for barato não tem jeito; ressaltou que ainda 435 

existe sim leitor de poesia, e que formar leitor para ler um ou outro gênero 436 

dependia inclusive da mudança dos currículos, e que era importante que 437 

as bibliotecárias estivessem dentro das bibliotecas, mas que estivessem 438 

como mediadoras de leitura, e não apenas bibliotecárias; frisou que as 439 

feiras eram eventos esporádicos, e eram muito importantes para ajudar na 440 

formação de leitores, por isso precisam de um trabalho continuado, 441 

frequente, pois isso sim formaria leitores. A Sra. Rosely Maria 442 

Shinyashiki Boschini, considerou que os livros populares era uma grande 443 

ação para que os livros chegassem às pessoas; disse que a iniciativa das 444 

feiras e livrarias populares era genial, pois fora das capitais dos Estados os 445 

livros não tinham vida, e essas feiras eram fundamentais no combate 446 

disso. A Sra. Lurdiana Araújo parabenizou os conselheiros e o Sr. Galeno 447 

por seu trabalho na Biblioteca Nacional; relatou que o projeto era louvável, 448 

e que o fato de ser um livro popular não significava que deveria ser de má 449 

qualidade e que quando o edital saísse, deveria estar amarrado, deixando 450 

bem claro, qualidade e conteúdo; disse que o grande norteador de sucesso 451 

de um livro era levá-lo onde o povo estava e fez mais alguns comentários 452 

sobre a necessidade de se fazer feiras nas regiões de maior 453 

vulnerabilidade como entornos e favelas. O Sr. Nilton Bobato disse que 454 

estava impressionado com a quantidade de projetos e que todas as 455 

iniciativas que se propõe a buscar novos leitores e para divulgar a leitura 456 

em si eram válidas; disse que o seu temor era que virasse um projeto para 457 

limpar o estoque de livrarias; comentou sobre um programa implantado 458 

no ano passado chamo Vale Livro, onde o Governo investiu trinta mil reais 459 

para doar um vale de um real para as crianças de 1ª a 4ª série; frisou que o 460 

Vale Livro do ano corrente está sendo aprimorado, e que o vale será 461 
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entregue na escola para ser utilizado na feira depois, para que os pais 462 

levem a criança na feira e desta forma, façam com que os pais também 463 

frequentem a feira; atentou que sobre a ordem da denominação 464 

“Literatura, Livro e Leitura”, em todas as apresentações do Sr. Galeno a 465 

ordem estava invertida. A Sra. Mileide Flores frisou que no próprio 466 

retrato da leitura o preço do livro era colocado como o 4º motivo apontado 467 

para a não aquisição dele e que ali na reunião estavam invertendo uma 468 

ordem de pesquisa colocando como se o preço fosse o principal; frisou que 469 

a preocupação maior era quanto aos incentivos de projetos para que eles 470 

formassem uma cultura leitora, e a partir daí realmente todas as questões 471 

seriam tratadas de outra forma; relatou que precisavam trabalhar uma 472 

campanha massiva em relação a isso, e comentou que ela tinha uma 473 

pequena livraria, embaixo de um pé de jambo, em Fortaleza, mas que as 474 

pessoas batiam à sua porta e diziam “ah, mas eu quero uma livraria porque 475 

eu quero tirar xerox e comprar papel”; frisou que ainda existia no 476 

consciente coletivo da população a figura do comércio chamado “livraria”, 477 

e que isso era o chamado “afastamento”. Ela ressaltou que sobre o termo 478 

livro popular ela não gostava muito porque considera que o livro tem que 479 

ser popular independente do preço que ele for e de seu formato, pois o 480 

livro tinha era que ser um objetivo de desejo. O Sr. Gláucio Pereira 481 

sugeriu modificar o nome de livro popular para livro mais barato, afinal a 482 

cultura no Brasil era de que o livro era caro. O Sr. Luiz Antônio Torelli 483 

parabenizou o Sr. Galeno e o s. Fabiano e ressaltou que a dupla era perfeita 484 

para evoluírem nas coisas que precisavam; informou que no ramo que ele 485 

atuava, o de venda de livros porta-a-porta, as editoras há mais de dez anos 486 

descobriram o livro mais barato, e que a tiragem média do setor porta-a-487 

porta era em torno de oito mil livros, e após a descoberta do livro mais 488 

barato, a tiragem passou a ser de cinquenta mil livros; informou que a 489 

tiragem para a AVON era em torno de trezentos mil livros, portanto, isso 490 

era sim significativo. O Sr. Fabiano dos Santos informou que eram 491 

13h21min e que precisavam então, naquele momento, encerrar os 492 

trabalhos do período da manhã. O Sr. Vitor Tavares da Silva Filho 493 
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parabenizou ao Sr. Galeno e colocou sua preocupação sobre o livro 494 

popular, pois, segundo ele, não poderiam jamais prejudicar os dois canais 495 

fundamentais na formação dos leitores, as livrarias e as bibliotecas. Neste 496 

momento a reunião foi interrompida para almoço dos participantes 497 

devendo a mesma reiniciada às 14h30. Os trabalhos foram retomados a 498 

partir da explanação do Sr. Fabiano dos Santos que na oportunidade 499 

informou que a discussão daquele momento se daria em torno do Decreto 500 

e do Anteprojeto de Lei do Plano Nacional do Livro e Leitura; colocou em 501 

votação se responderiam as questões da parte da manhã primeiramente e 502 

depois iriam para a discussão do Decreto, e por consenso, foi assim 503 

deliberado. O Sr. Galeno Amorim respondeu as colocações feitas pelos 504 

conselheiros na parte da manhã; disse que com relação à questão do livro 505 

popular, basicamente o projeto surgiu não com o objetivo de tirar o 506 

dinheiro do mercado e nem criar problemas para ele, não era para mexer 507 

na lucratividade, mas sim estimular o aparecimento de outro produto; 508 

enfatizou que não era o preço que definia a qualidade, e que não 509 

diminuíram o preço dos livros, porque o que modificava o preço do livro 510 

no Brasil era sua tiragem, e que quanto maior a tiragem, menor poderia 511 

ser o preço dele; explicou que se conseguirem ampliar a massa de 512 

consumidores resultaria em um bem maior para todos os elos da cadeia; 513 

ressaltou que juntos, eles inventarão um modelo que poderá dar certo ou 514 

errado, mas que prefere passar por uma aventura que não deu muito certo 515 

ao invés de não tentar e frisou que a seu ver, isso daria um avanço enorme 516 

no consumo de livros em todo o país; relatou que sobre o papel da 517 

educação, ele concordava com a Sra. Izaura e disse que a feira do livro 518 

tinha um papel mercantil sim, mas elas tinham um papel que ia muito além 519 

disso, e acabavam sendo grandes eventos culturais nas cidades; enfatizou 520 

que sobre a Caravana de Escritores, ela não tinha a intenção de competir 521 

com a Funarte, mas sim de criar uma ação e estabelecer parcerias, criar 522 

um site onde todo e qualquer autor pudesse se inscrever; explicou que a 523 

ideia era pagar um cachê, o transporte e receber esse autor, criando 524 

critérios para a participação deles, pois isso fará com que autores não 525 
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conhecidos sejam divulgados e que cada cidade e a Biblioteca Nacional 526 

possam escolher os contemplados; explicou que o BNDES tem critérios e 527 

só repassa recursos diretamente a partir de um milhão de reais, portanto, 528 

poderia contemplar também pequenas empresas, mas frisou que quanto 529 

ao autores individuais era mais complicado, e que o mais adequado para 530 

esses autores era buscar bancos públicos que pudessem oferecer um valor 531 

mais baixo; respondeu que sobre o Edital da Funarte, que existe uma 532 

disposição por parte da Fundação de repassar o edital para a Fundação 533 

Biblioteca Nacional; observou que a conversão ainda não ocorreu de forma 534 

oficial, mas que caso isso ocorresse, era fundamental que o orçamento 535 

também fosse para que a ação continuasse, pois se fosse repassado apenas 536 

a responsabilidade seria impossível de implementar. O Sr. Nilton Bobato 537 

relatou que conversou com o Antônio Grassi vinte dias atrás sobre a 538 

questão e que ele tinha algumas preocupações sobre o Edital decorrente 539 

da fala dele, e frisou que eles tinham que tratar melhor essa questão do 540 

edital e com um pouco mais de cuidado. O Sr. Galeno Amorim concordou 541 

então que aprofundassem o assunto posteriormente. Ele disse que a ideia 542 

da Caravana era fazer com que os autores de maneira geral, sobretudo, os 543 

poetas, tivessem a recuperação merecida por esse tipo de atividades de 544 

encontros entre autores e leitores; respondeu que a Biblioteca Nacional 545 

estava de portas abertas para sediar o próximo encontro do Colegiado e 546 

que tinham que ver se o Conselho concordaria com isso; relatou que sobre 547 

os editais, ele considerava justo que tivesse uma melhor distribuição para 548 

as regiões Norte e Nordeste; frisou que tem expertise, tem conteúdo 549 

dentro da Biblioteca Nacional, mas tinham o grande desafio de colocá-la 550 

dentro do século XXI; informou que o IBRAM conseguiu reunir três mil 551 

museus em seu cadastro nacional e graças a isso tem dado passos 552 

importantes para o fortalecimento da política pública setorial; disse que 553 

sobre a Biblioteca Nacional de Brasília mereceria uma pauta especial no 554 

Colegiado, pois as faltas eram enormes, as dificuldades maiores e valeria a 555 

pena uma maior discussão; ressaltou que sobre as feiras de livro popular, 556 

que eram importantes independente dos locais que acontecessem, 557 
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portanto, cada uma com seu perfil e cada uma com seu formato; relatou 558 

que quanto a preocupação do Nilton de que o programa servisse para 559 

esvaziarem os estoques de livros, ele também tinham essa preocupação, 560 

mas que mesmo assim, não poderiam de forma nenhuma permitir que um 561 

programa como esse servisse apenas para escoar esse tipo de coisa; fez 562 

mais alguns comentários e passou a palavra ao Sr. Fabiano. Item V – 563 

Decreto e Anteprojeto de Lei do PNLL: O Sr. Fabiano dos Santos passou 564 

para o próximo item de pauta e abriu o debate sobre os aspectos a serem 565 

pontuados no documento do Decreto; fez um panorama geral de como 566 

estava a tramitação; informou que o projeto do Decreto estava no SIDOF e 567 

que fizeram uma proposta e ela foi inserida no sistema, a movimentação 568 

dele era toda digital e foi dado um parecer da CONJUR do Ministério da 569 

Cultura e também um parecer da CONJUR do MEC apontando aspectos 570 

sobre o texto do documento que eles tinham encaminhado; explicou que 571 

após ser feito o parecer do MEC, tinham a possibilidades de resgatar o 572 

projeto e inserir o novo texto com as observações que surgiram na reunião 573 

virtual, e outras que o MEC também estava inserindo e depois levariam o 574 

projeto para a Casa Civil. Ele relatou que a expectativa era de que já 575 

estivesse na Casa Civil há muito tempo, mas que o SIDOF simplesmente 576 

travou e atrasou tudo. O Sr. Nilton Bobato disse que em linhas gerais era 577 

um decreto, portanto, que não poderiam perder o foco de algumas 578 

situações de que o próprio documento tratava e que não haviam sido 579 

resolvidas; disse que quando se fala do Plano Nacional do Livro e Leitura, 580 

está se falando na institucionalização como um todo e que o próprio Art.4º 581 

do Decreto citava a Lei do Livro nº 10.753/03, como referência disso e 582 

continuavam sem essa regulamentação e deveriam avançar nisso; 583 

observou que o Art.6º, na questão das composições, a proposta era que 584 

acrescentassem um representante dos mediadores, para que fossem três 585 

representações indicadas pelo Colegiado. No Art.7º, em seu Parágrafo 586 

Único, ele propôs a inclusão na Coordenação Executiva de um 587 

representante do Conselho de Educação da Sociedade Civil; perguntou se 588 

juridicamente falando, era possível incluir um artigo garantindo que o 589 
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MinC e o MEC dentro de um determinado prazo encaminharão esse 590 

decreto para um projeto de lei. O Sr. Rogério Barata se colocou 591 

contemplado com as colocações do Sr. Nilton e acresceu alguns aspectos 592 

referentes ao Art. 1º e 5º do documento. O Sr. Ademir Gomes de 593 

Assunção reforçou que os membros fossem indicados pelo Conselho e que 594 

fossem criados os cargos dos mediadores também; indagou que em 595 

nenhum momento se falou sobre orçamento do PNLL, e perguntou se seria 596 

tecnicamente possível, visando aproveitar a ocasião, lincar ali a 597 

necessidade de votação do Projeto de Lei do Fundo, que já tinha sete anos 598 

e até o momento não havia definição sobre ele. O Sr. Nilton Bobato 599 

sugeriu que no Art.8º, colocassem que o Conselho Consultivo além de ser 600 

formado pelos conselheiros do Colegiado de Literatura, Livro e Leitura, 601 

tivesse a inclusão de uma Comissão do Conselho Nacional de Educação, 602 

dentro do Conselho Consultivo, funcionando como partícipe. O Sr. Rogério 603 

Barata frisou ainda a importância de colocar no corpo do decreto o 604 

estabelecimento de dotação orçamentária para o Plano. O Sr. Galeno 605 

Amorim considerou pertinente, mas esclareceu que infelizmente não era 606 

possível garantir orçamento no decreto, e que para isso teria que ser um 607 

projeto de lei originário do poder executivo. A Sra. Marília Silva de 608 

Oliveira, a Coordenadora de Economia do Livro/DLLL, explicou o porquê 609 

que juridicamente não seria possível por causa do PPA e da LDO. O Sr. 610 

Galeno Amorim esclareceu aspectos sobre as propostas que estavam 611 

encaminhando para o Ministério para a criação do novo PPA, sobre a ideia 612 

de criar uma espécie de Sistema Nacional de Livro e Leitura, e acresceu 613 

detalhes sobre o orçamento. O Sr. Fabiano dos Santos anunciou a 614 

chegada da Sra. Maria Helena Signorelli. A Sra. Juracy Ignêz Assmann 615 

Saraiva, representante da Área de Mediação, apontou que no texto havia 616 

inúmeros problemas de correção linguística e frisou que tinham que 617 

corrigir, afinal eles constituem o Colegiado de Literatura, Livro e Leitura; 618 

exemplificou lendo alguns dos erros e se colocou à disposição para fazer a 619 

correção juntamente com a Sra. Maria Antonieta. O Sr. Fabiano dos 620 

Santos agradeceu as observações feitas e informou que iriam verificar. A 621 
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Sra. Rosely Boschini ressaltou que ficaram mais de um ano discutindo a 622 

Lei do Livro e ela saiu com o texto conforme a vontade do pessoal da 623 

acessibilidade, mas que depois acabou voltando da Casa Civil. A Sra. Maria 624 

Helena Signorelli, a Coordenadora-Geral do CNPC, cumprimentou a todos 625 

e se apresentou, se colocando à disposição de todos nessa nova gestão; 626 

informou que no ano passado enquanto o processo estava na Casa Civil em 627 

regulamentação, o Ministério foi convocado para uma reunião e colocaram 628 

questões que já vinham antes sendo colocadas, de que a regulamentação 629 

proposta foi feita para atender as demandas em parte, e isso fez com que a 630 

regulamentação ficasse maior do que a lei propriamente dita; relatou que, 631 

desta forma, a Casa Civil informou que mesmo que eles quisessem, 632 

juridicamente não poderiam dar um parecer favorável à regulamentação. 633 

Esclarecidos todos os aspectos relacionados a isso, a Sra. Maria Helena 634 

Signorelli informou que a última proposta então foi encaminhada à 635 

Secretaria de Direitos Humanos, a quem cabia agora uma posição. O Sr. 636 

Galeno Amorim ressaltou que a Lei do Livro foi quem possibilitou e 637 

resultou na discussão de várias coisas, como o próprio Plano Nacional do 638 

Livro e Leitura; frisou que até por conta disso, tinham que reconhecer que 639 

a motivação dos grupos da sociedade que fizeram a pressão foi altamente 640 

legítima, mesmo criando vários problemas. A Sra. Maria Helena 641 

Signorelli se despediu de todos, pois como estavam ocorrendo reuniões 642 

simultâneas de três Colegiados ela teria que se ausentar para ir às outras 643 

reuniões. A Sra. Rosely Boschini ressaltou que na Fundação Dorina Nowill 644 

tinham vários modelos de leis de livro de países como a Alemanha, a 645 

França e outros, e que na realidade, só gostariam de ter na lei uma garantia 646 

da Instituição. O Sr. Ademir Gomes de Assunção sugeriu que voltassem a 647 

discutir o decreto e aos encaminhamentos referentes e perguntou se era 648 

rápido para o decreto sair. O Sr. Galeno Amorim respondeu que era 649 

rápido sim, e que inclusive tinha uma data prévia que podia chegar e 650 

marcar, mas tinham que considerar que “nem tudo que mexiam estava 651 

pronto e acabou”. O Sr. Fabiano dos Santos disse que a proposta quando 652 

chegou era quase transformando a Lei do Livro na Lei de Acessibilidade, e 653 
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que os aspectos relacionados aos quatro eixos, por exemplo, de certa 654 

forma iam perdendo muito espaço em relação à regulamentação da Lei do 655 

Livro, além da proposta ser inconstitucional. Ele explanou sobre o papel 656 

do MEC nos Arts. 7º e 8º e na continuidade, propôs que além do MEC, 657 

incluíssem na proposta também a participação de um membro do 658 

Conselho Nacional de Educação no Conselho Consultivo, porque, na 659 

verdade, o Conselho Consultivo na proposta era o Colegiado Setorial. O Sr. 660 

Nilton Bobato ressaltou que ideia era que colocassem a participação do 661 

CNE em todos os artigos que tivesse o Colegiado para estabelecer mesmo 662 

uma parceria efetiva. Após manifestações e deliberações, por consenso, 663 

eles aprovaram a sugestão da Sra. Mileide Flores que no Art.6º, Alínea E, 664 

propôs que fosse modificado de “um representante dentre os editores de 665 

livro” para “um representante da cadeia produtiva do livro” para que os três 666 

entes da cadeia produtiva pudessem ter os seus representantes. O Sr. 667 

Ademir Gomes de Assunção disse que era importante que o Colegiado 668 

tivesse uma presença mais ativa e sugeriu que o Colegiado pudesse indicar 669 

três nomes para constituir um conselho diretivo que teria uma ação mais 670 

executiva, para que garantissem a participação de representantes mais 671 

informados e que realmente acompanhasse as discussões. O Sr. Galeno 672 

Amorim esclareceu que o Colegiado tinha caráter consultivo e não 673 

deliberativo e que por isso, o MEC e o MinC teriam a prerrogativa de 674 

indicar os nomes. Ele relatou que a Fundação Biblioteca Nacional podia 675 

assumir o compromisso de fazer essa consulta e o Colegiado sugerir 676 

alguns nomes, mas que a decisão seria dos ministros; relatou que estavam 677 

sempre brigando dentro do Ministério da Cultura, mas que dentro do 678 

Ministério da Educação era muito mais difícil conseguir mudanças assim; 679 

disse que a educação presente na ultima câmara setorial e lembrou dos 680 

participantes; disse que deviam trabalhar junto a Casa Civil para isso 681 

entrar dentro do Decreto, com relação a periodicidade; sugeriu a criação 682 

de documentos legais para apresentarem à Presidência da República. A 683 

Sra. Izaura Maria Ribeiro Franco observou que um plano dessa natureza 684 

não deveria ser plano de Governo, mas sim plano de Estado e que, nesse 685 
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sentido, o tempo de participação dos componentes não poderia ser igual 686 

para todos para que houvesse uma memória coletiva que levasse adiante 687 

um plano que deveria transcender de um governo para outro. A Sra. 688 

Lurdiana Araújo reiterou que a vigência que deveria no Plano era a de 689 

revisão de metas e de resultados dentro de cada Governo. O Sr. Fabiano 690 

dos Santos informou que no parecer do MEC surgiram duas questões, no 691 

Art.14º – No início de cada mandato o Conselho Diretivo deverá elaborar e 692 

apresentar metas numéricas de até cento e vinte dias, a contar da data de 693 

sua posse. Parágrafo único: os mandatos do Conselho e da Coordenação 694 

Executiva coincidirão com o mandato do presidente da República, iniciando 695 

o primeiro mandato em 31 de dezembro de 2014. – e no Art.15º – O Plano 696 

Nacional do Livro e Leitura terá vigência até o último dia do mandato citado 697 

no artigo anterior, cabendo à Coordenação Executiva divulgar o balanço das 698 

metas com prazo de sessenta dias de antecedência do término do Plano. – 699 

que o Ministério da Educação apontou que alguns aspectos na minuta 700 

demandavam revisão, pois a administração era contínua e impessoal, 701 

assim, data vênia, não caberia vincular a vigência do PNLL ao mandado do 702 

Governo conforme se extrai dos Arts. 14º e 15º da minuta, afinal a própria 703 

exposição de motivos que abria o processo anunciava o Plano como 704 

política pública que necessariamente deveria estar voltada para a 705 

promoção de interesses públicos em vinculação ao mandato desse 706 

Governo, até porque, na esfera da conveniência e oportunidade o Plano 707 

poderia ser alterado ou revogado. O Sr. Fabiano dos Santos observou que 708 

a seu ver o que tinha que ficar claro no texto do decreto era que o Plano 709 

era uma política de Estado, e que iriam para a Casa Civil com o parecer do 710 

MEC. O Sr. Galeno Amorim reiterou que o importante era o conjunto de 711 

metas e não em relação à vigência ao mandato. O Sr. Nilton Bobato 712 

ressaltou que deveriam deixar claro no texto a questão de que uma coisa 713 

não estava necessariamente vinculava à outra. O Sr. Rogério Barata 714 

concordou e considerou que precisavam ter cuidado para que a revisão de 715 

metas mencionada não vulnerabilizasse o PNLL. Suficientemente debatido 716 

o tema e acatada as sugestões, os membros fizeram uma pausa de dez 717 
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minutos. Na volta, o Sr. Fabiano dos Santos deu continuidade à pauta. 718 

Item VI - Discussão das prioridades do Colegiado: Prioridades da Pré-719 

Conferência de LLL – II CNC; Documento do Encontro Nacional de  720 

Literatura, Livro e Leitura; Parecer do Colegiado sobre a parceria 721 

MinC/MEC. O Sr. Fabiano informou que na última reunião foram 722 

solicitados esses itens norteadores para a questão das políticas e 723 

confirmou se todos estavam com os documentos em mãos para darem 724 

início à discussão; informou que o debate seria em torno de como as 725 

questões estavam sendo traduzidas em ações do Ministério da Cultura e da 726 

Biblioteca Nacional, que em sua leitura, de acordo com apresentação feita 727 

pelo Sr. Galeno fez,  ele conseguiu visualizar como que os documentos 728 

foram definidos. Ele informou que nas prioridades da Pré-Conferência 729 

Setorial havia cinco eixos e leu as prioridades aprovadas em cada um dos 730 

eixos, posteriormente na II Conferência Nacional de Cultura, as quais 731 

seguem: Eixo I - Produção Simbólica e Diversidade Cultural: Instituir 732 

legislação que garanta a continuidade e ampliação de políticas e programas 733 

de fomento à leitura e literatura, considerando a diversidade da criação 734 

literária das regiões; Eixo II - Cultura, Cidade e Cidadania: Garantir para 735 

toda a população urbana e rural, em sua diversidade, a criação, manutenção 736 

e a sustentabilidade de bibliotecas públicas, comunitárias, itinerantes e 737 

escolares da rede pública e outros espaços de leitura, com quadro de 738 

profissionais qualificados que permitam o acesso à leitura literária, 739 

científica e informativa, em seus diversos suportes (livros, jornais, revistas, 740 

internet, livro acessível, em Braille, audiolivros, equipamentos visuoespaciais 741 

etc.), informatizadas, em rede, integradas e dinamizadas por mediadores de 742 

leitura; Eixo III - Cultura e Desenvolvimento Sustentável: Promover a 743 

formação de leitores, produtores de texto e mediadores de leitura, visando 744 

erradicar o analfabetismo funcional e não funcional, elevando o índice de 745 

letramento, a sinalização (libras) e Braille, da população, contribuindo, 746 

dessa forma, para o desenvolvimento de um pensamento crítico que articule 747 

produção cultural sustentável, consciência ambiental e preservação das 748 

identidades e territórios culturais, favorecendo o patrimônio natural, 749 
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material e imaterial, condição básica para o exercício pleno da cidadania; 750 

Eixo IV - Cultura e Economia Criativa: Garantir e promover a produção 751 

local (autores, editores, livreiros), compreendendo a preservação desses 752 

como prioridade de segurança intelectual e cultural nacionais; ampliando os 753 

recursos do FNC que visem principalmente o financiamento de projetos 754 

editoriais de relevância, onde o custo do livro facilite o acesso à leitura e ao 755 

conhecimento; garantir a difusão, circulação, capacitação e distribuição das 756 

produções regionais; estabelecer tabelas especiais para remessa dos livros 757 

junto aos Correios (carimbo de apoio cultural dos correios/política pública 758 

dos Correios para a redução de tarifas); garantir linhas de créditos 759 

acessíveis para a cadeia produtiva do livro (editoras, livrarias e 760 

distribuidoras) e para os leitores e também autores independentes; criar leis 761 

que regulamentem os mecanismos de comercialização, distribuição e 762 

circulação da produção editorial nacional e regional como forma de 763 

traduzir a bibliodiversidade e as cadeias produtivas e criativas do livro 764 

locais. Garantir como orientação do MinC a exigência de um mínimo de 765 

produção local em estoque e em exposição nas livrarias, bem como na 766 

composição de acervos das bibliotecas públicas; e Eixo V - Gestão e 767 

Institucionalidade da Cultura: Consolidar o PNLL, por meio de mecanismos 768 

legais e da garantia dos recursos orçamentários; criar o Instituto Nacional 769 

do Livro, Leitura e Literatura, e incentivar a implantação de planos e fundos 770 

estaduais e municipais, mediados pelos Conselhos Estaduais e Municipais de 771 

Política Cultural, assegurando o controle e a participação social e criando 772 

um sistema de condicionamentos e contrapartidas previstas nos demais 773 

programas sociais do governo federal para as instâncias responsáveis pela 774 

institucionalização das políticas públicas; fortalecimento do sistema 775 

nacional de bibliotecas públicas. A Sra. Mileide Flores solicitou um 776 

esclarecimento no item V quanto aos Conselhos Estaduais e Municipais de 777 

Política Cultural; ela comentou que tiveram uma discussão onde 778 

propuseram a criação de Conselhos Estaduais e Municipais de Leitura, mas 779 

como ela não participou da Conferência, não sabia se isso havia chegado 780 

sido discutido lá. O Sr. Fabiano dos Santos respondeu que a proposta não 781 
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entrou, ela foi debatida, mas o que foi aprovado foi que os Conselhos 782 

Estaduais fossem formados de maneira democrática e representativa e 783 

que no seio desses conselhos tenham também os seus colegiados setoriais, 784 

e que para o Ministério da Cultura era fundamental o fortalecimento do 785 

Conselho Nacional de Cultura e que as políticas setoriais se dessem no 786 

âmbito dessas instâncias. A Sra. Juracy Ignêz Assmann Saraiva reiterou 787 

que na Conferência discutiram o Plano Municipal de Leitura. O Sr. Fabiano 788 

dos Santos completou que estava no documento o Plano Municipal de 789 

Leitura, os Planos Estaduais, os Fundos e a criação de órgãos próprios. Ele 790 

informou que no documento do Encontro Nacional de Livro e Leitura para 791 

a equipe de transição da Presidente eleita Dilma Rousseff tinha a questão 792 

do fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, do 793 

Ministério da Cultura, e do fortalecimento do Programa Nacional 794 

Biblioteca da Escola, do Ministério da Educação, além da implantação de 795 

bibliotecas em todos os municípios do país, ampliando seu acesso e a 796 

instalação de bibliotecas em periferias das grandes cidades, bairros, zonas, 797 

distritos, bem como, desenvolver uma política sistemática de atualização e 798 

ampliação de acervos, mobiliários, equipamentos compreendendo como 799 

programações culturais e mediações de leitura. Ele informou que a outra 800 

diretriz voltada para a questão da mediação da leitura era promover a 801 

formação de mediadores para atuação em ambientes diversos, com ênfase 802 

na escola, na biblioteca pública e nas famílias, por meio da formação do 803 

professor leitor, da inclusão da mediação de leitura nos currículos de 804 

biblioteconomia, letras, pedagogia e demais licenciaturas, bem como na 805 

formação de mediadores para atuação em projetos promovidos pelo poder 806 

público e por entidades da Sociedade Civil. Relatou que no âmbito da 807 

institucionalização da política, a diretriz era voltada à política de 808 

Literatura, Livro e Leitura por meio da consolidação do PNLL, da 809 

regulamentação da Lei do Livro, da criação do Fundo Pró-Leitura e do 810 

Instituto Nacional da Literatura, Livro e Leitura, com aprovação pelo 811 

Congresso Nacional; e ainda, incentivar a implantação de planos e fundos 812 

setoriais e municípios de livro e leitura, assegurando ampla participação 813 
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social nas suas formulações e execuções, com o envolvimento dos 814 

Conselhos Estaduais e Municipais de Educação e Cultura. Ele informou que 815 

no âmbito da literatura a diretriz era voltada à promoção da literatura por 816 

meio do fomento aos processos de criação, edição, difusão, circulação, 817 

intercambio e residências literárias, através de instrumentos como bolsas, 818 

prêmios, editais para escritores e linhas de crédito para editores, bem 819 

como retomar o ensino de literatura no currículo escolar. Ressaltou que 820 

mais do que pegar ponto por ponto, deveriam tentar fazer uma relação das 821 

diretrizes com as ações que o Ministério e a Fundação Biblioteca Nacional 822 

vinham desenvolvendo. O Sr. Nilton Bobato relatou que, para ele, era 823 

desnecessário que eles aprofundassem uma discussão sobre o assunto, 824 

afinal as metas já estavam claras e tinham então era que estabelecer um 825 

monitoramento da evolução de cada uma delas; observou que o 826 

documento do Encontro foi direcionado à equipe da presidente eleita 827 

como era o objetivo dele, assim como o parecer do Colegiado à respeito da 828 

parceria MEC e MinC; observou que não sabia como que estava o trâmite 829 

com as novas equipes e indagou se não seria o caso de reencaminhar os 830 

documentos, pois como eles foram enviados no momento de transição de 831 

Governo como uma garantia de que esses compromissos fossem mantidos, 832 

talvez fosse o caso de fazerem uma resolução do Colegiado encaminhando 833 

tudo novamente tanto ao MEC quanto à Secretaria-Geral da Presidência da 834 

República. A Sra. Izaura Franco observou quanto à prática da literatura 835 

na escola, que o mercado livreiro estava enfrentando hoje um consumo de 836 

literatura por jovens e adolescentes e com isso se retomou a prática de 837 

adotar a literatura e comprar livros para as crianças e frisou que em Goiás 838 

não tinha isso, haviam abolido a literatura; relatou que de dez anos para cá 839 

a rede particular de ensino estava adotando a obrigatoriedade da 840 

literatura de pelo menos quatro livros por ano; observou que o jovem que 841 

hoje estava consumindo foi a criança que começou a prática da leitura dez 842 

anos atrás; frisou que a criança da rede de ensino pública não estava 843 

inserida nisso, portanto, ela tinha o interesse, mas não tinha condições de 844 

adquiri-lo. A Sra. Maria Antonieta Pereira acrescentou que isso deveria 845 
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ser uma prática dos governos estaduais como a exemplo de algumas 846 

prefeituras que já o faziam. O Sr. Galeno Amorim observou alguns 847 

aspectos sobre as colocações feitas.  O Sr. Nilton Bobato sugeriu que 848 

estabelecessem duas situações, a primeira era que em cada reunião do 849 

Colegiado a Diretoria e a FBN fizessem uma prestação de contas como fez 850 

na presente reunião, transformando isso em rotina para que fosse mais 851 

fácil monitorarem e avaliar as questões, e a segunda que fizessem como no 852 

CNPC, onde eles têm comissões temáticas e grupos de trabalho para 853 

discussão de determinados assuntos, e criassem no Colegiado um grupo de 854 

trabalho formado por três pessoas que fizessem uma espécie de 855 

monitoramento permanente. O Sr. João de Castro Ribeiro relatou que 856 

entendia claramente a preocupação do Sr. Nilton porque ele recebia dos 857 

municípios mais longínquos do Pará e-mails com preocupações e havia a 858 

necessidade sim de um monitoramento porque eles precisavam dar 859 

respostas às suas bases. A Sra. Lurdiana Araújo ressaltou que levando em 860 

consideração que a televisão era o maior meio de comunicação de massa 861 

do mundo e também o maior meio de empobrecimento cultural, poderiam 862 

pensar em uma política, uma maneira de se promover o livro no meio 863 

televisivo. O Sr. Nilton Bobato comentou que a participação social devia 864 

existir de fato, e essa participação de fato tinha níveis, tinha a colaboração, 865 

o consenso, mas também tinha a fiscalização, portanto, que o papel deles 866 

como agentes da sociedade civil organizada, em formato de Colegiado, era 867 

que fiscalizassem e monitorassem para poder propor políticas públicas. O 868 

Sr. Galeno Amorim destacou que ali constituíam um Colegiado que tinha 869 

representação da Sociedade Civil na política pública da cultura e que essas 870 

discussões eram importantíssimas porque elas precisavam chegar à 871 

Biblioteca Nacional, que era o braço do Ministério da Cultura, para que na 872 

relação interministerial com o MEC, pudessem se lembrar de tocar nesses 873 

temas da melhor maneira possível e trabalhar para que existisse o avanço. 874 

A Sra. Maria Antonieta Pereira com relação à questão das relações entre 875 

MinC e MEC, mencionou que era fundamental que o MEC passasse a de 876 

fato se preocupar com a formação dos mediadores de leitura, afinal os 877 
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dados oficiais do Indicador de Alfabetismo Funcional – INAF, do  Instituto 878 

Paulo Montenegro, mostravam que setenta e cinto por cento da população 879 

brasileira podia ser considerada analfabetos funcionais e isso significava a 880 

falência de um modelo educacional. Após deliberações, o Sr. Fabiano dos 881 

Santos reiterou a importância de criarem referenciais, de instituírem o 882 

Plano Nacional de Cultura, enquanto lei e avaliarem a melhor maneira de 883 

desenvolver a aquela questão. Informou que tinha uma portaria no MinC 884 

assinadas pelo Ministro da Educação Fernando Haddad e o então Ministro 885 

da Cultura Gilberto Gil, na qual firmavam parcerias entre os dois 886 

ministérios em várias áreas comuns, e de todas aquelas a que teria 887 

caminhado era a de leitura, na questão da educação para conteúdo de 888 

áudio visual, educação do patrimônio cultural material e imaterial, entre 889 

outros. Ressaltou que tinha que ficar claro na Lei qual era a atribuição dos 890 

dois Ministérios e também dentro do Colegiado. Reiterou que uma pauta 891 

importante a tratar com o MEC eram os projetos de formação de 892 

educadores-leitores, então poderiam, seguindo a sugestão do Sr. Nilton 893 

Bobato fazer uma provocação ao MEC em relação a esses projetos e ações 894 

e também ver uma via contrária, não só o MinC provocar o MEC, mas ver 895 

uma maneira de atender o MEC dentro daquilo que seja necessário. 896 

Explicou que via duas questões importante, duas frentes na questão da 897 

leitura, a primeira na formação do professor, e não só na área de leitura, a 898 

formação técnica e artística do professor, e a outra questão era como a 899 

cultura chegava ao conteúdo, à escola, esses eram os maiores desafios, e 900 

eram temas que já estavam sendo abordados. O Sr. Nilton Bobato 901 

solicitou que reencaminhassem as correspondências ao MEC e sugeriu que 902 

fossem também encaminhadas ao Dep. Ângelo Vanhoni e iria sugerir o 903 

mesmo ao CNPC para que encaminhassem ao Conselho Nacional de 904 

Educação. O Sr. Fabiano dos Santos colocou em votação a continuação da 905 

reunião e o plenário deliberou que continuariam a reunião até às vinte 906 

horas. O Sr. Nilton Bobato informou ao colegiado que a representação do 907 

Colegiado tinha que ser revista no CNPC, pois a área de Artes Cênicas tinha 908 

três cadeiras, teatro, circo e dança, e a área de culturas populares também, 909 
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tinha culturas indígenas, cultura afro-brasileira, e LLL tinha apenas uma 910 

representação. Ressaltou que tinham apenas um representante para o 911 

meio, o fim e a arte, e eles tinham um escritor representando os escritores, 912 

os mediadores e a cadeira produtiva, o que poderia ser prejudicial, pois, 913 

por mais que tivesse noção, ele não saberia exatamente o que cada setor 914 

desses necessitava. Então a representação do Colegiado estava 915 

desequilibrada, e queria que discutissem aquela composição e a 916 

representação no plenário do CNPC. Propôs também que construíssem 917 

formalmente um grupo de debate pela internet formalmente, pois eles só 918 

se reuniam de seis em seis meses, e dentro desse intervalo eles precisavam 919 

continuar discutindo os assuntos afeitos a área, então eles tinham que ter 920 

uma pessoa responsável por gerenciar aquele grupo de e-mails, alguém 921 

que tivesse tempo e pudesse monitorar o grupo. Sugeriu também 922 

estabelecessem alguns grupos de trabalho que não precisavam ser 923 

presenciais e que preparassem melhor as reuniões, para que quando 924 

chegassem às reuniões com os assuntos já trabalhados para a discussão, 925 

que melhorassem seus cronogramas, seus debates para que suprisse a 926 

ausência, o intervalo de tempo. A Sra. Izaura Maria Ribeiro Franco 927 

concordou com o que o Sr. Bobato levantou em relação à desigualdade de 928 

representação no Conselho e informou que em uma reunião do CNPC que 929 

esteve presente a questão tinha sido abordada e o CNPC tinha justificado o 930 

porquê de não poder ter uma cadeira para cada uma das representações 931 

do CSLLL, mas ia resgatar para passar aos membros. O Sr. Fabiano Santos 932 

explicou que a representação no CNPC era de acordo com os colegiados, e 933 

aquelas áreas tinham colegiados individuais. A Sra. Izaura Maria Ribeiro 934 

Franco ressaltou que tinham que ver uma maneira de apresentar aos 935 

colegiados o que seria tratado no CNPC para que os colegiados se 936 

posicionassem diante das questões afeitas aos mesmos, talvez inverter a 937 

ordem, só acontecer reunião do CNPC após as reuniões dos colegiados ou 938 

que fizessem videoconferências. A Sra. Rosely Boschini reiterou a 939 

importância de terem o contato de todos, para que ficasse mais fácil a 940 

comunicação entre eles e que o colegiado tinha confiança no trabalho do 941 
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Sr. Nilton Bobato e na sua representação. O Sr. Ademir Gomes de 942 

Assunção reiterou a importância da fala da Sra. Rosely, e colocou que 943 

apesar de áreas diferentes, todos trabalhavam com o mesmo objetivo, que 944 

era difundir a leitura, o livro e a literatura e estavam tentando construir 945 

pensamentos, e maneiras a fim de atingir seus objetivos e que era normal 946 

que pensassem diferentes, de acordo com a ótica de cada um, mas que 947 

buscavam sempre o melhor entendimento e resultados para o setor. O Sr. 948 

Edgar Jesus Figueira Borges se candidatou a captar informações sobre 949 

livro, leitura e literatura na internet para alimentar o grupo que seria 950 

criado. A Sra. Valéria Labrea informou que tinham criado um grupo e 951 

estava mobilizando algumas redes de escritores e pontos de cultura, o 952 

grupo que tinha sido criado no Gmail já tinha cerca de trezentos membros 953 

e tinham várias discussões, e ela iria compartilhar com os membros do 954 

colegiado. O Sr. Edgar Jesus Figueira Borges se colocou a disposição para 955 

criar o grupo na internet só do colegiado e convidaria duas ou três pessoas 956 

para serem os moderadores do grupo, pois nem todo dia ele acessava a 957 

internet. A Sra. Maria Antonieta Pereira considerou que havia uma 958 

situação interessante, pois se de um lado a produção, a criação e a 959 

mediação estavam reunidos naquele fórum, por outro lado os interesses 960 

não eram exatamente os mesmos, o que era natural, mas concordou que 961 

precisavam organizar os trabalhos, manter aquele debate entre eles, com 962 

as videoconferências, o grupo na internet e já que eles não podiam ter três 963 

representantes tinham que bolar outras estratégias para influir no 964 

conselho. O Sr. Vitor Tavares da Silva Filho ressaltou a importância do 965 

trabalho do Sr. Nilton, de articular e representar o colegiado. Informou que 966 

estava acompanhando o trabalho da rede nordeste do MinC, um blog 967 

regional do nordeste onde ele conseguia as informações antes mesmo de 968 

sair na imprensa em São Paulo e também sugeriu que eles se 969 

comunicassem via Skype pois era uma ferramenta que poderia ajudar 970 

muito no contato entre eles e era uma solução mais barata, e poderiam ver 971 

também alguém, uma empresa talvez que fizesse clipping do que saía no 972 

Congresso dentro do setor deles. O Sr. Nilton Bobato informou que a mesa 973 
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do CNPC estava tentando divulgar a pauta, mas era o difícil acompanhar. O 974 

Sr. Rogério Barata reiterou que cabia ao colegiado subsidiar o Sr. Nilton 975 

Bobato em relação os anseios do colegiado, para aí sim ele poder deliberar 976 

no plenário do Conselho. O Sr. Galeno Amorim explicou que o receio era 977 

que todos tentassem fazer a mesma coisa e que atrapalhasse uma ação 978 

mais robusta. Ressaltou que na época das Câmaras Setoriais eles 979 

indicavam alguns membros para determinadas discussões prévias sobre 980 

determinados temas, até via Skype, era possível. O Colegiado teria muito a 981 

ganhar com ações daquele tipo, que criassem Grupos de Trabalho para 982 

com isso talvez direcionar melhor os temas e as discussões necessárias, ao 983 

invés do colegiado iniciar uma discussão do zero, o que até aliviaria a 984 

pauta de discussão, o GT apenas encaminharia um relator para apresentar 985 

o tema a partir do que foi discutido e deliberado e a partir daí fariam o 986 

debate do tema. O Sr. Fabiano dos Santos reiterou que os debates 987 

existiriam de forma contínua. Ressaltou que as pessoas deveriam prestar 988 

atenção nos e-mails encaminhados via integrantes do Colegiado, os 989 

senhores Nilton Bobato, ele, Fabiano, Galeno e outros. Informou que o 990 

Colegiado Setorial de Livro e Leitura estaria sob a “coordenação” da 991 

Fundação Biblioteca Nacional, e isso lhes daria uma autonomia maior para 992 

pensar as pautas e debates, as reuniões e reiterou a importância de que 993 

acompanhassem os projetos no Congresso. Explicou também que 994 

dependendo dos temas a serem debatidos eles poderiam solicitar reuniões 995 

extraordinárias do Colegiado, o que dependeria do tema. Considerou 996 

possível a criação dos GT’s, só precisavam definir os temas, a criação da 997 

rede de discussão poderia colaborar e contribuir e eles poderiam incluir 998 

essa rede no “Cultura Digital MinC”, pois tinha uma estrutura interessante, 999 

mas discutiriam isso nos encaminhamentos. Informou que já havia a 1000 

proposta de criação de um GT da Institucionalização da Política e o 1001 

colegiado tinha que indicar três membros para fazer parte daquele GT. O 1002 

Sr. Fabiano dos Santos registrou a presença do Sr. Tuchaua Rodrigues, 1003 

dirigente da Câmara Rio Grandense do Livro em Porto Alegre e membro da 1004 

CNIC juntamente com a Rosely Boschini e também do Sr. Ricardo Azobel 1005 
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do MinC, que era responsável pela representação regional. O Sr. Vitor 1006 

Tavares da Silva Filho citou uma passagem de um livro: “A esperança é 1007 

para amanhã, a esperança é esse instante. Precisa-se dar outro nome a certo 1008 

tipo de esperança, porque esta palavra significa, sobretudo, espera, e a 1009 

esperança é já”, de Clarice Lispector. A Sra. Juracy Ignêz Asmann Saraiva 1010 

registrou que a reunião tinha sido ótima e havia rendido muito. Devido ao 1011 

adiantado da hora, o Sr. Fabiano dos Santos encerrou os trabalhos do 1012 

primeiro dia de atividades da 6ª Reunião Ordinária do Colegiado Setorial 1013 

de Literatura, Livro e Leitura exatamente às 20h20min. Ao primeiro dia do 1014 

mês de junto de dois mil e onze, às dez horas, sob a coordenação do Sr. 1015 

Fabiano dos Santos teve início o segundo dia de atividades da 6ª Reunião 1016 

Ordinária do Colegiado Setorial de Literatura, Livro e Leitura, destinada a 1017 

apreciar a seguinte pauta: Item VII - Apresentação: “Implementação do 1018 

Plano Nacional de Cultura”; Item VIII - Discussão sobre a Política de Livros 1019 

Populares; e Item IX - Encaminhamentos, Informes e Breves 1020 

Comunicações. Aberta a sessão, o Sr. Fabiano dos Santos relatou que 1021 

considerou a discussão do dia anterior muito positiva e informou que 1022 

antes de adentrarem a pauta do dia, o Sr. João Ribeiro daria um informe. O 1023 

Sr. João de Castro Ribeiro, representante da Área de Criação, relatou que 1024 

faria um informe sobre as feiras; relatou que em Belém todo ano ocorria a 1025 

feira bienal da Região Norte, e que o Estado oferecia um stand 1026 

gratuitamente; disse que em Belém, eles não se consideravam 1027 

contemplados apenas com o stand, então criaram o Jirau da Literatura 1028 

Paraense, onde estabeleceram três dias durante uma semana para uma 1029 

grande feira com palestras, e no decorrer dos dias visitações nas escolas; 1030 

disse que algumas prefeituras sensibilizadas já solicitam o Jirau; propôs 1031 

enviar a todos os pares do Colegiado a proposta como um todo do Jirau 1032 

para que pudessem refletir e desencadear em outros Estados e Municípios; 1033 

sugeriu ao Sr. Nilton que ele levasse a proposta também ao Plenário do 1034 

Conselho Nacional de Política Cultural. Na continuidade, o Sr. Fabiano dos 1035 

Santos informou que o Sr. Pedro Pessoa apresentaria o próximo item de 1036 

pauta e posteriormente abririam para o debate. Item VII - Apresentação: 1037 
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“Implementação do Plano Nacional de Cultura”: O Sr. Pedro Pessoa, da 1038 

Coordenação-Geral do Plano Nacional de Cultura, da Secretaria de Políticas 1039 

Culturais, informou que apresentaria um breve histórico do que estavam 1040 

pensando sobre a implementação do Plano Nacional de Cultura; informou 1041 

que de 2003 a 2005 iniciaram a etapa de formulação e articulação, e que 1042 

entre 2006 e 2007 foi a etapa de diagnóstico e definição das diretrizes 1043 

gerais; informou que de 2008 a 2010 tiveram a elaboração do texto e a 1044 

votação, aprovação da Lei 12.343 de 02 de dezembro de 2010; relatou que 1045 

o período de 2011 a 2012 envolverá a regulamentação do Plano pelo 1046 

Decreto e a elaboração das metas; informou que como o Plano foi 1047 

construído de forma participativa eles queriam que as metas seguissem o 1048 

mesmo caminho, e fossem feitas de forma participativa e democrática; 1049 

informou que terão também a elaboração e a consolidação dos planos 1050 

setoriais e o apoio à elaboração dos planos territoriais; explicou que a 1051 

regulamentação da Lei 12.343/10 envolvia o funcionamento do Comitê 1052 

Executivo e a adesão de Estados e Municípios ao Plano; informou que o 1053 

PPA de 2010-2015 refletirá ao menos cinquenta por cento das metas no 1054 

período de vigência do Plano e que a Secretaria Executiva era a 1055 

responsável pela elaboração dele; informou que tinham o desafio de 1056 

elaboração das metas do Plano Nacional de Cultura e para isso contam 1057 

com a parceria do Via Pública, uma Oscip, para o auxílio da metodologia de 1058 

elaboração dessas metas; disse que a metodologia seria apresentada na 1059 

próxima reunião do Plenário do CNPC para a validação das metas; 1060 

informou que foi criado um Grupo de Trabalho que será composto pelos 1061 

técnicos responsáveis por pensar nas metas; relatou que vão aplicar essa 1062 

metodologia e elas vão passar por uma consulta via plataforma web ao 1063 

CNPC, aos Colegiados, aos delegados da II Conferência Nacional de Cultura 1064 

e das Conferências Setoriais; informou que após as consultas e a oficina de 1065 

discussão, farão a publicação da metas e apresentou o Sistema Nacional de 1066 

Informações e Indicadores Culturais - SNIIC, que será a integração das 1067 

bases de dados do MinC; explicou o que pretendiam para os planos 1068 

setoriais, um documento de orientação para adequação dos planos 1069 
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setoriais existentes ao Plano Nacional de Cultura, e ainda elaboração de 1070 

documento orientador para os novos planos setoriais; explicou que os 1071 

planos setoriais e territoriais se conjugavam ao Plano Nacional e eles iriam 1072 

monitorar todos eles e suas execuções; apresentou o cronograma das 1073 

atividades do mês de maio até o mês de dezembro e informou que na 1074 

próxima segunda-feira, dia seis de junho, haveria a reunião com o Grupo 1075 

de Trabalho do CNPC para apresentação. O Sr. Fabiano dos Santos abriu 1076 

as inscrições para o debate. O Sr. Edgar Jesus Figueira Borges indagou 1077 

sobre como estava a adesão dos estados aos editais, principalmente da 1078 

Região Norte. O Sr. Nilton Bobato relatou que quanto à implementação 1079 

das metas, o Via Pública foi contratado, fizeram uma Oficina com o CNPC e 1080 

que o trabalho estava em andamento, comparado ao calendário proposto; 1081 

relatou que no Fórum do PPA, onde tiveram a participação do CNPC, em 1082 

vários momentos o discurso do Ministério do Planejamento era que todos 1083 

os planos setoriais buscariam se incluir dentro do PPA; perguntou como 1084 

estava esse debate e como os planos setoriais seriam inseridos no PPA, 1085 

pois o PPA tinha que ir ao Congresso Nacional em junho; questionou o que 1086 

era plano territorial, pois era a primeira vez que ele ouvia esse termo nas 1087 

apresentações sobre o Plano Nacional de Cultura. O Sr. Pedro Pessoa 1088 

respondeu sobre os editais que a adesão aos estados não estava 1089 

regulamentada, portanto, a rigor nenhum Estado ou Município aderiu ao 1090 

Plano Nacional de Cultura e precisavam seguir os guias orientadores do 1091 

Plano até o final do ano. Frisou que havia um protocolo de intenções em 1092 

relação ao Plano Nacional de Cultura e explicou alguns aspectos que 1093 

faziam parte da consolidação do Plano. Ressaltou que o que havia eram 1094 

protocolos de intenções, acordos de cooperação em relação ao Sistema 1095 

Nacional de Cultura, e que o Sistema ainda era um Projeto de Lei que não 1096 

havia sido aprovado e que a adesão ao Plano iria substituir para fins legais 1097 

a adesão ao Sistema. O Sr. Nilton Bobato ressaltou que a LDO do ano que 1098 

vem, que deveria ser peça do PPA já estava no Congresso Nacional e o 1099 

processo estava todo invertido. O Sr. Pedro Pessoa concordou que 1100 

colocaram o carro na frente dos bois e iriam então fazendo as adequações 1101 
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ao longo do caminho. O Sr. Fabiano dos Santos disse que já estavam 1102 

trabalhando há dois anos com a implementação de Planos Municipais e 1103 

Estaduais, e lembrou que fizeram vários fóruns de discussão. O Sr. Galeno 1104 

Amorim relatou que tinha outras ações, como o plano de Estado e 1105 

Sociedade que eram construídos fora e não apareceriam no PPA, mas 1106 

apareceriam no Plano de Cultura. Ele frisou que as peculiaridades 1107 

estariam presentes o tempo todo, mas não significava que seriam 1108 

dificuldades. Após esclarecimentos das colocações feitas e acatado pelo Sr. 1109 

Pedro as sugestões feitas, o Sr. Fabiano dos Santos agradeceu a 1110 

participação dele e deu continuidade a pauta do dia. A Sra. Juracy Ignêz 1111 

Assmann Saraiva solicitou o documento sobre os direitos autorais para 1112 

poderem discutir de forma melhor. O Sr. Galeno Amorim relatou que 1113 

como já foi objeto da pauta da primeira reunião virtual do ano, o 1114 

Ministério da Cultura e o Ministério da Educação estavam fazendo 1115 

indicação do novo nome para o Secretariado Executivo do Plano Nacional 1116 

do Livro e Leitura. Ele disse que o Secretario Executivo José Castilho 1117 

deveria ficar até o início do ano, mas ele saiu um pouco antes, para ajudar 1118 

no processo de transição. Informou que trabalharam em cima de um nome 1119 

que tivesse uma entrada e um histórico de atuação na área da educação, e 1120 

informou que a Sra. Maria Antonieta Cunha era a nova Secretária-1121 

Executiva do PNLL, professora da Universidade Federal de Minas Gerais - 1122 

UFMG e ex-secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte, considerada 1123 

uma das principais especialistas em leitura do país, escritora e ex-editora 1124 

de livros, Antonieta tem uma ampla circulação nas áreas da educação e da 1125 

cultura, o que era uma condição fundamental para ocupar o cargo. A Sra. 1126 

Maria Antonieta da Cunha relatou que estava à disposição de todos e que 1127 

por acaso, ela teve uma oportunidade na vida de trabalhar com os quatro 1128 

eixos do Plano Nacional do Livro e Leitura de maneira muito intensa, de 1129 

forma que essa experiência seria somada a experiência de todos para que 1130 

o Plano se consolide de maneira rápida e adequada, fazendo com que o 1131 

livro seja verdadeiramente prioridade em todas as instâncias do Governo e 1132 

da sociedade. O Sr. Fabiano dos Santos deu as boas vindas a Sra. Maria 1133 
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Antonieta e frisou sobre o desafio do aspecto da Cultura com a Educação. 1134 

Após manifestações dos membros do Colegiado de apoio a Sra. Maria 1135 

Antonieta, o Sr. Fabiano dos Santos aproveitou e ressaltou a presença das 1136 

Sras. Ana Dourado e Rosália, consultoras PRODOC do Plano Nacional do 1137 

Livro e Leitura. Na sequência, ele observou que antes de adentrarem na 1138 

discussão sobre a Feira de Frankfurt, ele queria colocar uma questão para 1139 

consulta a respeito do Proler, o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, 1140 

programa que existia há mais de 20 anos da Biblioteca Nacional e 1141 

mobilizou muito a sociedade brasileira; informou que na nova gestão da 1142 

Biblioteca Nacional o Proler seria uma das grandes prioridades no sentido 1143 

de sua revitalização, de seu fortalecimento, do fortalecimento dos seus 1144 

comitês que ainda existiam em vários municípios brasileiros, mas também 1145 

no fomento da criação de novos comitês; frisou que o Proler tinha uma 1146 

portaria assinada pelo presidente da Fundação Biblioteca Nacional na 1147 

gestão anterior que estabelecia um conselho diretivo e que a Fundação 1148 

estava com uma proposta de reformular esse conselho diretivo para um 1149 

conselho deliberativo, inclusive com atribuições que eram do Colegiado; 1150 

informou que o Proler tinha uma orientação em torno da formação e do 1151 

incentivo à leitura onde existiam vários impedimentos que iam contra a 1152 

política do Ministério da Cultura, como, por exemplo, os comitês; explicou 1153 

que os comitês podiam trabalhar com programas de incentivo à leitura, de 1154 

mediação de leitores, mas não podia trabalhar com cinema, não podiam 1155 

trabalhar com a literatura oral e de cordel; observou que, sendo assim, 1156 

uma das propostas de revisão do Proler consistia na revisão do conselho e 1157 

também em uma nova composição que seria estabelecida naturalmente 1158 

com a mudança de Governo. O Sr. Galeno Amorim reiterou alguns 1159 

aspectos sobre o Proler. O Sr. Nilton Bobato ressaltou que considerava 1160 

que o Colegiado não tinha muitas condições de deliberar um apoio ou não, 1161 

pois não o Colegiado não acompanhou o processo e sugeriu que na 1162 

próxima reunião discutissem como item de pauta formalmente. O Sr. 1163 

Fabiano dos Santos relatou que tinham dois temas ainda a serem 1164 

discutidos, a Feira de Frankfurt e sobre as bolsas de criação. O Sr. Galeno 1165 
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Amorim informou que Frankfurt 2013 tinha o Brasil como país 1166 

homenageado e convidado de honra e que Frankfurt tinha um significado 1167 

especial para o livro porque era uma espécie de porta de entrada para os 1168 

países e para o mundo do livro. Comentou que o Brasil foi homenageado 1169 

na Feira em 1994 e que foi uma participação que não teve aprovação 1170 

unanime, e que exigia que desta vez fizessem algo mais planejado, que 1171 

espelhasse de maneira mais eloquente a cultura do Brasil. Informou que a 1172 

Biblioteca Nacional será a coordenadora e vai criar a possibilidade de que 1173 

as várias áreas interessadas possam se fazer presentes e frisou que isso 1174 

demandaria certo investimento e o orçamento não estava fechado, e que 1175 

era possível que em dois, três meses, era possível que tivessem um 1176 

formato bem trabalhado de como poderia ser a presença do Brasil em 1177 

Frankfurt. O Sr. Vitor Tavares da Silva Filho em nome da presidente da 1178 

Câmara Brasileira do Livro, da qual ele é o vice-presidente, os colocou 1179 

totalmente à disposição para a construção da participação do Brasil na 1180 

Feira de Frankfurt. Após manifestações e deliberações sobre o assunto, a 1181 

Sra. Rosely Boschini ressaltou que o ideal era que tivessem as obras em 1182 

alemão, mas que tinham um comércio de livros em português, então 1183 

seriam feitos negócios para os livros fossem comercializados em 1184 

português; ela propôs uma pauta propositiva onde um dos GTs que fosse 1185 

ser criado, fosse em relação ao Colegiado trabalhar para zerar o teste das 1186 

bibliotecas nos municípios, para que assim mapeassem as necessidades e 1187 

conforme fosse, dentro disso, eles estabelecessem quais as ações 1188 

necessárias para montar o evento em si. O Sr. Galeno Amorim relatou que 1189 

sobre a bolsa de criação, ele pediu informações para a área responsável 1190 

dentro da Biblioteca Nacional e também estavam ouvindo das outras áreas 1191 

as contribuições para que levassem em conta todas as vertentes na hora 1192 

de criar o edital. O Sr. Fabiano dos Santos informou que a Fundação 1193 

Biblioteca Nacional estava financiando os recursos para esses programas e 1194 

para a Feira de Frankfurt e mencionou sobre os prêmios literários. O Sr. 1195 

Ademir Gomes de Assunção comentou sobre a pressão das mudanças da 1196 

Funarte e sugeriu uma recomendação, a qual ele apresentaria o texto na 1197 
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parte da tarde, visando que os editais fossem mantidos pela Funarte. O Sr. 1198 

Nilton Bobato concordou com a preocupação do Sr. Ademir sobre os 1199 

editais, e frisou que considerava extremamente importante o 1200 

posicionamento do Colegiado sobre o assunto e ainda, que reconhecessem 1201 

o valor simbólico das coisas. Observou que o dinheiro seria o mesmo, 1202 

saindo da Funarte ou da Biblioteca Nacional, mas que o valor simbólico de 1203 

se manter Literatura, Livro e Leitura junto com outras áreas e outras 1204 

instâncias do Ministério da Cultura era fundamental. A Sra. Lurdiana 1205 

Araújo relatou que em 2007 ela ganhou um prêmio na Itália e se inscreveu 1206 

no PRONAC para poder receber o prêmio, mas foi indeferido porque não 1207 

existia apoio a viagens para recebimento de prêmios, e isso era um 1208 

absurdo. Frisou que ela foi receber o prêmio com recursos próprios 1209 

mesmo assim, e que todos que estavam lá da Venezuela, do México, dos 1210 

Estados Unidos foram com passagem, hospedagem providos pelo país e 1211 

mais o adido cultural acompanhando eles. Reiterou que ela foi sozinha, 1212 

com dinheiro próprio e sem nenhum, ou seja, sem nenhum apoio da 1213 

cultura do país. O Sr. Edgar Jesus Figueira Borges reforçou a importância 1214 

das bolsas de criação e das bolsas de circulação para a cultura do país e 1215 

para as treze cadeias e explanou sobre experiências que tem vivenciado 1216 

com o projeto Caminhada Arteliteratura, projeto que pretende contribuir 1217 

para as ações governamentais de incentivo à leitura e formação de 1218 

neoleitores nos municípios que integram territórios indígenas em 1219 

Roraima, e no município de Palmares, em Pernambuco. Após seu relato, 1220 

ele deixou o endereço eletrônico para o Colegiado poder conhecer melhor 1221 

o projeto, qual seja: caminhadaarteliteratura.blogspot.com. Após as 1222 

deliberações finais, o Sr. Fabiano dos Santos esclareceu alguns aspectos e 1223 

a reunião foi interrompida para almoço dos conselheiros sendo a mesma 1224 

reiniciada as 14h00. Os trabalhos foram retomados a partir da explanação 1225 

do Sr. Fabiano dos Santos que salientou a presença da Sra. Karine Pança, 1226 

presidente da Câmara Brasileira do Livro. Item VIII - Discussão sobre a 1227 

Política de Livros Populares: O Sr. Fabiano dos Santos passou a palavra 1228 

ao Sr. Nilton Bobato que por sua vez informou que gostaria de fazer um 1229 
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debate de maneira organizada sobre a Lei do Direito Autoral e que já havia 1230 

compartilhado por e-mail, porém recebeu apenas sugestões do Vitor e do 1231 

Ademir; frisou que o CNPC já estava discutindo o assunto e que na próxima 1232 

reunião do Conselho haveria a apresentação do Grupo de Trabalho que foi 1233 

montado para deliberar sugestões sobre o assunto; relatou que a DDI 1234 

apresentou uma planilha com a versão original, com a proposta para 1235 

consulta pública e a proposta do Ministério da Cultura pós consulta 1236 

público; ressaltou que só estavam levando em conta a terceira versão e 1237 

informou aos membros tudo que já haviam deliberado sobre o tema. Ele 1238 

colocou que queriam uma agência reguladora, mas que o MinC não aceitou 1239 

e que a questão do livro eletrônico foi considerada pelo MinC não 1240 

classificável, e que a seu ver o Ministério da Cultura que não deveria 1241 

classificar um título para direito autoral e solicitou que cada um colocasse 1242 

a sua visão sobre os assuntos mencionados por ele. O Sr. Fabiano dos 1243 

Santos sugeriu incluírem na discussão a questão da reprografia e da 1244 

revisão de contratos, e abriu as inscrições. O Sr. Vitor Tavares da Silva 1245 

Filho destacou que o documento que foi desenvolvido estava muito bem 1246 

organizado e possuía quatro colunas, a última com as sugestões que eles 1247 

fizeram e que era para ter sido apresentada até o dia 30, inclusive com as 1248 

propostas e justificativas, contemplando toda a cadeia produtiva. 1249 

Ressaltou que gostaria que todos lessem o documento porque considerava 1250 

que ele estava muito próximo daquilo que eles julgavam importante. A Sra. 1251 

Karina Pança, presidente da Câmara Brasileira do Livro, relatou que as 1252 

associações tinham até o dia 30 para enviar as sugestões, portanto, não 1253 

tinham mais prazo, e perguntou se o Colegiado ainda tinha prazo para 1254 

colocar a discussão em andamento e compor mais sugestões. O Sr. Nilton 1255 

Bobato respondeu que fizeram uma pactuação e que o prazo era até o 1256 

próximo dia oito, até para dar tempo do CNPC se reunir e deliberar. A Sra. 1257 

Karina Pança observou que isso era ótimo. Relatou que no dia anterior 1258 

ela esteve presente no Seminário “A Modernização da Lei de Direitos 1259 

Autorais: Contribuições Finais para o APL", organizado pelo Ministério da 1260 

Cultura com a participação de alguns juristas responsáveis pela elaboração 1261 
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da lei, de pessoas de outras discussões e de pessoas novas; informou que 1262 

dentre os pontos mencionados pelo Sr. Milton, sobre obras literárias e 1263 

sobre falar de mídia digital como todas as mídias, foi afirmado que eles 1264 

gostariam de continuar chamando de obras literárias para toda e qualquer 1265 

mídia, justificando como uma maneira de tornar a lei atemporal. Ela 1266 

informou que sobre o tempo do direito autoral ela não ouviu nenhuma 1267 

discussão e que no Grupo de Trabalho também não discutiram, só 1268 

concordaram com os setenta anos; frisou que sobre a reprografia houve 1269 

uma discussão extensa aonde o Dr. Dalton Spencer, que compôs a Mesa de 1270 

discussão, defendeu a proposta de criação de uma remuneração 1271 

compensatória para autores e editores, pelo uso livre de suas obras, 1272 

mediante a criação de um fundo gestor a ser formado com a receita da 1273 

cobrança de um pequeno percentual sobre os preços da cópia 1274 

reprográfica. Ela informou também que a adoção do critério de licença 1275 

compulsória para a reedição de obras esgotadas foi outra proposta 1276 

apresentada durante os debates. No Seminário, o Dr. Carlos Affonso 1277 

defendeu a necessidade de modernização da Lei dos Direitos Autorais para 1278 

descriminalizar práticas corriqueiras no mundo acadêmico, como a cópia 1279 

de livros didáticos, pois a legislação autoral brasileira era considerada 1280 

como uma das quatro mais atrasadas do mundo e que possuía muitas 1281 

inconsistências em seu texto, como a que diz que apenas pequenos trechos 1282 

de obras literárias podiam ser copiados, mas não definia de que tamanho 1283 

podiam ser. Ela informou que a contrapartida da reprografia seria que os 1284 

livros poderiam ser totalmente xerocopiados e dessa maneira existiria 1285 

arrecadação e pagamento do direito autoral. A Sra. Juracy Saraiva 1286 

ressaltou que assinou um contrato pela Arte e Mídia para o site do 1287 

professor onde há autorização para se fazer cópia de partes dos livros, mas 1288 

a pessoa que faz a cópia declarava o seu CPF e ela recebia o direito autoral. 1289 

O Sr. Ademir Gomes de Assunção perguntou quais as entidades que 1290 

haviam sido consultadas para o debate da formulação das propostas. A 1291 

Sra. Karina Pança informou que vinte entidades começaram no Grupo de 1292 

Trabalho e as que finalizaram e assinaram, foram as seguintes: ABDL – 1293 
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Associação Brasileira de Difusão do Livro, ABDR – Associação Brasileira de 1294 

Direitos Reprográficos, ABEU – Associação Brasileira de Editores, ABRALE 1295 

– Associação Brasileira de Autores de Livros Educativos, ADELER – 1296 

Associação de Editores, Distribuidoras e Divulgadores de Livros Espíritas, 1297 

ANL – Associação Nacional de Livrarias, ASEC – Associação de Editores 1298 

Cristãos, Câmara Cearense do Livro, Câmara Mineira do Livro, Câmara Rio-1299 

Grandense do Livro, CBL – Câmara Brasileira do Livro, FDNC – Fundação 1300 

Dorina Nowill, FNLIJ – Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, IPL – 1301 

Instituto Pró Livro, REBRA – Rede de Escritoras Brasileiras, Sindicato do 1302 

Comércio Varejista de Livros do Estado do Ceará, Sindicato Nacional dos 1303 

Editores de Livros e União Brasileira de Escritores. O Sr. Ademir Gomes 1304 

de Assunção ressaltou que a despeito da assinatura da REBRA e da União 1305 

Brasileira de Escritores, a discussão entre autores era nula e incidente, e 1306 

que como autor atuante não viu nenhuma discussão ativa. A Sra. Karina 1307 

Pança frisou que houve a participação constante e ativa da Joyce como 1308 

representante da REBRA e também de uma advogada pela UBE, portanto, 1309 

essas entidades estavam representadas dentro do trabalho. O Sr. Ademir 1310 

Gomes de Assunção reiterou que entre os escritores havia muita 1311 

desinformação e não havia uma discussão inclusive entre os autores; 1312 

frisou que poderia ter a assinatura das entidades mencionadas por ele, 1313 

mas que elas não se preocuparam em discutir com os autores com certeza. 1314 

Ele perguntou quanto à reprografia, como seria a divisão entre o autor e a 1315 

editora da arrecadação do direito. A Sra. Karina Pança respondeu que 1316 

isso seria uma discussão posterior, que ainda não tinha sido definido. O Sr. 1317 

Ademir de Assunção sugeriu que quando isso fosse ser discutido também 1318 

rediscutissem o percentual de mercado para no mínimo meio a meio, 1319 

cinquenta por cento para cada parte, pois o valor nos dias de hoje estava 1320 

fixado em dez por cento e às vezes menos ainda. Ele indagou se não seria 1321 

possível que o Poder Público trabalhasse como mediador porque, por 1322 

exemplo, a margem de mercado de dez por cento, praticada em cima do 1323 

livro impresso, teria que ser revista para o E-Book visto que os custos 1324 

caíam vertiginosamente. Ele perguntou como que o Estado, o Poder 1325 



43 

 

Público, poderia estar participando e mediando essa discussão, 1326 

contribuindo para que os elos da cadeia do livro sentem um com o outro 1327 

para tentar chegar a um acordo justo para todos e equânimes com as 1328 

novas realidades de publicação. A Sra. Maria Antonieta Pereira 1329 

concordou que precisavam rever essa política, pois dez por cento era um 1330 

valor muito baixo; relatou que era uma discussão que deveria envolver 1331 

também a questão do Domínio Público exemplificando quanto aos 1332 

familiares de autores como Guimarães Rosa ou Drummond, pois os seus 1333 

herdeiros não liberavam o uso, portanto, o tempo previsto de setenta anos, 1334 

contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor, era 1335 

tempo demais e também deveria ser revisto, afinal uma obra era 1336 

patrimônio cultural da nação. O Sr. Gláucio Pereira relatou que a relação 1337 

do E-Book era muito complexa, dependia de cada editora e era mais 1338 

complicado do que parecia. A Sra. Karina Pança observou que se o 1339 

arquivo fosse digital era mais fácil, pois se conseguia mensurar quem 1340 

baixava. Após deliberações, o Sr. Fabiano dos Santos relatou que todo o 1341 

assunto era parte de um debate público que já vinha ocorrendo há muito 1342 

tempo e que com a retomada do Projeto de Lei com a nova gestão abriu-se 1343 

um novo canal de consulta, diferenciado da anterior, que encerrou 1344 

recentemente, onde qualquer pessoa ou instituição pode apresentar suas 1345 

colaborações; observou que, no entanto, esse debate não acabou ali, ele 1346 

continuaria no Conselho Nacional de Política Cultural e iria também para o 1347 

Congresso Nacional. Nesse sentido, ressaltou que o tema foi importante 1348 

naquele debate, mas que se tivesse sido colocado de maneira prévia na 1349 

pauta poderiam ter convidado alguém da Diretoria de Direitos Intelectuais 1350 

para estar ali com o Colegiado. O Sr. Galeno Amorim sugeriu que o 1351 

Colegiado propusesse uma pauta específica para se debruçar um pouco 1352 

mais sobre o tema dos livros digitais, inclusive, sair de um debate interno e 1353 

levá-lo para discussão pública. Na continuidade, após esclarecimentos 1354 

finais sobre o tema, passaram para o último item de pauta. Item IX - 1355 

Encaminhamentos, Informes e Breves Comunicações: O Sr. Fabiano 1356 

dos Santos perguntou se havia algum informe ou comunicação a ser feito. 1357 
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O Sr. Vitor Tavares informou que a CBL promoveria nos dias 26 e 27 de 1358 

julho o II Congresso do Livro Digital e se alguém tivesse interesse, as 1359 

inscrições poderiam ser feitas no site da CBL. O Sr. Edgar Borges 1360 

informou que em novembro o SESC Roraima estaria promovendo sua XX 1361 

Feira de Livros e que ele propôs ao SESC que enviassem uma espécie de 1362 

convocatória para que ele encaminhasse ao Colegiado posteriormente, 1363 

para quem quisesse montar stands ou propor oficinas, cursos, palestras 1364 

etc.; informou que se o SESC o fizesse, ele repassaria a todos os membros 1365 

do Colegiado.  O Sr. Rogério Barata informou que como parte do trabalho 1366 

com o Fórum Pernambucano em Defesa do Livro, da Leitura e das 1367 

Bibliotecas, mais especificamente com relação às instituições que 1368 

trabalham com a formação de leitores no Estado de Pernambuco, ele 1369 

recebeu naquele momento a informação da autorização para desencadear 1370 

o processo de formação dos professores leitores em toda a rede de Olinda 1371 

sob a responsabilidade do Centro de Cultura Luiz Freire, resultado de uma 1372 

luta de muito tempo. A Sra. Mileide Flores relatou que estava sob a 1373 

responsabilidade do Fórum de Literatura e Leitura do Estado do Ceará a 1374 

interiorização da discussão a respeito da criação do Instituto Estadual do 1375 

Livro e Leitura do Ceará e, além disso, junto a discussão, estavam fazendo 1376 

o encantamento com algumas prefeituras dos municípios para que já 1377 

começassem a pensar na discussão dos seus planos municipais de Livro e 1378 

Leitura; informou que já tinham por volta de sessenta municípios 1379 

querendo pensar seus planos, e que agora era uma questão de 1380 

agendamento, organização e de tocar o barco para frente. O Sr. Ademir 1381 

Gomes de Assunção divulgou o Festival Literário de Londrina – 1382 

Londrix2011, que acontecerá de 20 a 24 de setembro do corrente ano, e 1383 

informou que as inscrições podiam ser feitas através da página do Festival 1384 

na internet: www.festivalliterariodelondrina.com. A Sra. Juracy Ignêz 1385 

Assmann Saraiva registrou que a regional Sul vinha fazendo um trabalho 1386 

de informação dos eventos da área da cultura muito bem feito e que eles 1387 

estavam continuamente sendo atualizados ao que estava se passando nas 1388 

mais diferentes áreas e parabenizou a Margareth por esse ótimo trabalho. 1389 

http://www.festivalliterariodelondrina.com/
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A Sra. Lurdiana Araújo ressaltou novamente a importância da mídia na 1390 

valorização e na divulgação do livro no país. Após os informes, o Sr. 1391 

Fabiano dos Santos perguntou se as propostas de moções estavam 1392 

prontas. A Sra. Izaura Maria Ribeiro Franco relatou que queria propor 1393 

moção ao MEC pedindo atenção e zelo para o texto que se publica e não 1394 

permitir mais que se publique livro com erros gramaticais e ortográficos 1395 

conforme a polêmica vivenciada hoje, mas como a moção ainda não estava 1396 

escrita, ela gostaria de votar a ideia da moção para que o texto fosse 1397 

elaborado posteriormente, pois ela não sabia fazer texto de moção. O Sr. 1398 

Nilton Bobato ressaltou que o tema era muito polêmico para ser resolvido 1399 

como moção e propôs que deixassem para discussão na próxima reunião. 1400 

O Sr. Fabiano dos Santos iniciou o processo para a composição do Grupo 1401 

de Trabalho de Institucionalização e após deliberações, foi acordado que 1402 

seria o titular a pessoa com a maioria dos votos, e suplente a segunda 1403 

pessoa mais votada. Após deliberações, foi aprovado da seguinte forma: 1404 

Cadeira Produtiva: Sra. Mileide como titular e a Sra. Izaura como suplente; 1405 

Cadeia Criativa: Sr. Edgar como titular e a Sra. Lurdiana como suplente; e 1406 

Cadeia Mediadora: Sra. Nêmora como titular e Sr. Rogério como suplente. 1407 

Na continuidade, o Sr. Nilton Bobato propôs que o Colegiado fizesse um 1408 

documento e propusesse ao CNE que eles fizessem uma apresentação 1409 

deles dentro do Conselho visando se apresentar e falar sobre as suas 1410 

políticas, mas não como Ministério da Cultura e sim como Sociedade Civil. 1411 

Quanto aos GTs, ele propôs que criassem um Grupo de Trabalho 1412 

permanente de acompanhamento e monitoramento das prioridades da 1413 

Pré-Conferência de Livro e Leitura. Propôs também um Grupo para que 1414 

fizessem uma reunião bimestralmente via Skype ou por e-mail, sempre 1415 

antecedendo a reunião do Conselho Nacional de Política Cultural, para que 1416 

ele passasse a pauta da reunião do Conselho aos membros do Colegiado e 1417 

eles discutissem. O Sr. Fabiano dos Santos propôs também que nas 1418 

documentações que enviariam ao Ministério da Educação incluíssem a 1419 

solicitação de indicação imediata de um membro do MEC para o Colegiado. 1420 

Propôs também um GT em torno da discussão Plano Nacional do Livro e 1421 
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Leitura e outro em torno da Lei Direito Autoral. A Sra. Maria Antonieta 1422 

Pereira informou que gostaria de discutir de forma mais aprofundada a 1423 

questão da formação de mediadores de leitura, pois a área de mediação 1424 

era onde a política pública poderia e deveria atuar urgentemente. O Sr. 1425 

Edgar Jesus Figueira Borges perguntou se seriam quatro grupos de 1426 

trabalho, e se sim, quantas pessoas para cada grupo. A Sra. Maria 1427 

Antonieta Pereira ressalvou que a mediação era extremamente 1428 

importante na área de leitura, portanto, formar mediadores de leitura era 1429 

um aspecto vital. Após deliberações, o Colegiado aprovou por consenso a 1430 

criação de três Grupos de Trabalho, com os seguintes temas e 1431 

composições: Grupo de Trabalho do Direito Autoral – Sr. Gláucio, Sr. Vitor 1432 

e Sr. Ademir; Grupo de Trabalho do Plano Nacional de Cultura e Plano 1433 

Nacional de Literatura, Livro e Leitura – Sra. Izaura, Sra. Mileide e Sr. 1434 

Rogério Barata; e Grupo de Trabalho de Mediação de Leitura – Sra. Juracy, 1435 

Sra. Nêmora, Sra. Maria Antonieta e Sr. Rogério, como suplente. Na 1436 

sequência, o Sr. Fabiano dos Santos passou para apreciação das moções 1437 

sugeridas. Para o Grupo de Trabalho de mobilização das bibliotecas 1438 

defiram os representantes regionais. A Sra. Mileide Flores apresentou a 1439 

seguinte moção de reconhecimento: “Moção de Reconhecimento a José 1440 

Castilho Marques Neto pela significativa atuação como Secretário Executivo 1441 

do Plano Nacional do Livro e da Leitura no processo de elaboração e 1442 

consolidação do Plano. O Colegiado Setorial do Livro, Leitura e Literatura 1443 

vem expressar seu reconhecimento por sua valiosa contribuição em 1444 

transformar um Plano de Livro e Leitura em pauta da agenda nacional de 1445 

discussão política em todas as esferas para consolidação de uma política 1446 

pública do livro e da leitura como política de Estado”. Após o 1447 

encaminhamento, a mesa acatou a sugestão e abriu regime de votação, 1448 

sendo a Moção aprovada por unanimidade dos presentes. O Sr. Nilton 1449 

Bobato apresentou sua moção, conforme: Moção de Recomendação. 1450 

CONSIDERANDO as prioridades da Pré-Conferência de Livro, Leitura e 1451 

Literatura na II Conferência Nacional de Cultura; CONSIDERANDO o 1452 

documento do Encontro Nacional de Livro e Leitura encaminhado a Equipe 1453 
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de Transição da Presidenta Dilma Rousseff; CONSIDERANDO que estes 1454 

documentos elencam como prioridade, entre outras, a institucionalização 1455 

das políticas de livro, leitura e literatura, com foco principal na constituição 1456 

do Instituto Nacional do Livro, Leitura e Literatura, criação do Fundo Pró-1457 

Leitura com contribuição social, regulamentação da Lei do Livro e 1458 

transformação do PNLL em lei; CONSIDERANDO os compromissos com esta 1459 

institucionalização, já reafirmadas em diversas ocasiões, pela direção da 1460 

DLLLB e FBN na atual gestão do MinC; CONSIDERANDO ser de fundamental 1461 

importância que estas prioridades comecem a ser encaminhadas, pois todas 1462 

demandam prazo para suas concretizações e que são estrategicamente 1463 

vitais para a consolidação das políticas do livro, leitura e literatura como 1464 

política de Estado; O COLEGIADO SETORIAL DO LIVRO, LEITURA E 1465 

LITERATURA - CSLLL em sua 6ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 31 de 1466 

maio e 01 de junho de 2011, RECOMENDA a Presidência da FBN e a 1467 

Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas a apresentação de um 1468 

calendário para a concretização das prioridades na área de 1469 

institucionalização das políticas para o livro, leitura e literatura. O Sr. 1470 

Fabiano dos Santos fez um adendo para que quando se falasse do Pró-1471 

Leitura, falasse também em contribuição social e colocou em regime de 1472 

votação, sendo a Moção aprovada por unanimidade. Ele ressalvou que 1473 

surgiram alguns temas necessários para a instância, como: Proler; 1474 

Desdobramento da Feira de Frankfurt; Direitos Autorais; Bolsa Funarte e 1475 

Plano Nacional de Cultura. Após explanações finais e nada mais havendo a 1476 

ser tratado, o Sr. Fabiano dos Santos agradeceu a todos pelo trabalho 1477 

realizado naqueles dois dias e encerrou a 6ª Reunião Ordinária do 1478 

Colegiado Setorial de Livro, Leitura e Literatura, agradecendo a presença 1479 

de todos, e eu, Juliana Mucury Rocha, a relatora lavrei a presente Ata.  1480 


