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ATA REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE LIVRO E LEITURA 1 

 2 

 3 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e nove, às nove 4 

horas nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, no Hotel San Marco, 5 

situado nesta capital, sob a presidência do Sr. Gustavo Vidigal 6 

(Secretário-Geral do CNPC), na presença dos (as) Senhores (as): Sr. 7 

Ademir Assunção (Movimento Literatura Urgente), Sr. Carlos 8 

Alberto Xavier (MEC), Sr. Eduardo Yasuda (Câmara Brasileira do 9 

Livro – CBL), Sr. Fabiano dos Santos (Diretor do Livro e Leitura – 10 

Ministério da Cultura), Sr. Francisco Auto Filho (Fórum de 11 

Secretários de Estado de Cultura), Sra. Gabriela Gambi 12 

(Coordenador-Geral do Livro e Leitura), Sr. Gláucio Cruz Pereira 13 

(Liga Brasileira de Editoras - LIBRE), Sr. José Castilho (Secretaria 14 

Executiva PNLL), Sr. Luiz Antônio de Aguiar (Associação de 15 

Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil), Sr. Luiz 16 

Torelli (Associação Brasileira de Difusão do Livro - ABDL), Sra. 17 

Maria das Graças Castro (Região Centro-Oeste), Sra. Maria Lúcia 18 

Kerr (Associação Brasileira de Editores de Livros - ABRELIVROS), 19 

Sra. Nêmora Rodrigues (Conselho Federal de Biblioteconomia - 20 

CFB), Sra. Norma Sandra Ferreira (Associação de Leitura do Brasil 21 

- ALB), Sr. Rosalvio José Sartott (Região Sul), Sra. Rosa Maria 22 

Lima (Região Norte), Sra. Sônia Jardim (Sindicato Nacional dos 23 

Editores - SNEL), Sra. Sigrid Dutra (Federação Brasileira de 24 

Associações de Bibliotecários - FEBAB), Sr. Vítor Tavares 25 

(Associação Nacional de Livrarias - ANL), Sra. Wilma Maria 26 

Nóbrega (Região Nordeste): Teve início a Reunião do Colegiado 27 

Setorial de Livro e Leitura coordenada pelo Senhor Gustavo Vidigal 28 

(Secretário-Geral do CNPC), servidor do Ministério da Cultura, 29 

destinados a apreciar a seguinte pauta: Pauta do dia 29/10/09 - 30 

1) Abertura; 2) Avaliação do Regimento Interno do Colegiado 31 

Setorial de Livro e Leitura; 3) Informes, Deliberações e 32 
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Encaminhamentos. Item 1 – Abertura: O Sr. Gustavo Vidigal 33 

(Secretário-Geral do CNPC) deu início a reunião; Esclareceu como 34 

seriam os trabalhos; Frisou que a renovação dos colegiados estava 35 

articulada com as pré-conferências setoriais do Livro e Leitura, que 36 

seriam espaços onde o Livro e Leitura poderiam discutir temas 37 

pormenorizados para a Conferência Nacional; Passou então à 38 

apreciação da proposta de Regimento Interno. Item 2 – Avaliação 39 

do Regimento Interno do Colegiado Setorial de Livro e Leitura: 40 

O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) deu início a 41 

leitura do documento a ser analisado, qual seja: “REGIMENTO 42 

INTERNO - COLEGIADO SETORIAL DE LIVRO E LEITURA - CONSELHO 43 

NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL - Art. 1º O Colegiado Setorial de 44 

Livro e Leitura – CSLL é órgão integrante da estrutura do Conselho 45 

Nacional de Política Cultural – CNPC, nos termos do Decreto 5.520, 46 

de 24 de agosto de 2005, e a Câmara Setorial de Livro e Leitura em 47 

suas funções. Art. 2º O CSLL é integrado por um Plenário, que será 48 

presidido pelo Secretário-Geral do CNPC, cabendo-lhe, além do voto 49 

pessoal, o de qualidade. § 1º A condução dos trabalhos deverá 50 

observar, no que couber e subsidiariamente, o disposto no Regimento 51 

Interno do CNPC. § 2º Na ausência do Secretário-Geral do CNPC o 52 

Plenário será presidido pelo Coordenador-Geral do CNPC. Art. 3º 53 

Compete ao Plenário do Colegiado de Livro e Leitura: I – debater, 54 

analisar, acompanhar, solicitar informações e fornecer subsídios ao 55 

CNPC para a definição de políticas, diretrizes e estratégias 56 

relacionadas ao setor de Livro e Leitura; II – revisar, acompanhar e 57 

avaliar as diretrizes do Plano Nacional de Livro e Leitura; III – 58 

promover o diálogo entre poder público, sociedade civil e os agentes 59 

culturais, com vistas a fortalecer a economia da cultura e a circulação 60 

de idéias, de produtos e de serviços, assegurada a plena 61 

manifestação da diversidade das expressões culturais; IV – propor e 62 

acompanhar estudos que permitam identificação e diagnósticos 63 

precisos da cadeia produtiva, criativa e mediadora relacionada ao 64 
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setor; V – promover pactos setoriais que dinamizem os arranjos 65 

produtivos relacionados ao setor nos planos nacional, regional e local; 66 

VI – incentivar a criação de redes sociais que subsidiem a 67 

formulação, a implantação e a continuidade de políticas públicas no 68 

respectivo setor; VII – estimular a integração de iniciativas sócio-69 

culturais de agentes públicos e privados de modo a otimizar a 70 

aplicação de recursos para o desenvolvimento das políticas culturais; 71 

VIII– estimular a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e 72 

Municípios para a formulação, realização, acompanhamento e 73 

avaliação de políticas públicas na área da cultura, em especial as 74 

atinentes ao setor do Livro e Leitura; IX – subsidiar o CNPC na 75 

avaliação das diretrizes e no acompanhamento do Plano Nacional de 76 

Cultura; X – propor parâmetros para a elaboração de editais públicos 77 

e de políticas de fomento ao setor do Livro e Leitura e para a criação 78 

e avaliação da execução dos diversos mecanismos de incentivo 79 

cultural; XI – receber as informações necessárias para a avaliação e o 80 

aprimoramento dos editais aprovados e publicados; XII– auxiliar o 81 

CNPC em matérias relativas ao setor do Livro e Leitura, respondendo 82 

às demandas do Plenário; XIII – incentivar a valorização das 83 

atividades e modalidades de exercício profissional vinculadas ao livro 84 

e leitura, além da formação de profissionais do setor; XIV – 85 

incentivar a promoção de atividades de pesquisa e formação; XV – 86 

estimular a promoção e o apoio de ações voltadas para a mediação 87 

de leitura; XVI – subsidiar o Plenário na elaboração de resoluções, 88 

proposições, recomendações e moções no âmbito do CNPC e do SFC; 89 

XVII – debater e emitir parecer sobre consulta que lhe for 90 

encaminhada pelo CNPC; Art. 4º O Plenário do CSLL será composto 91 

por titulares e suplentes, representantes do poder público e da 92 

sociedade civil nomeados pelo Ministro de Estado da Cultura, 93 

conforme segue: I – 5 (cinco) representantes do Poder Público, 94 

escolhidos dentre técnicos e especialistas indicados pelo Ministério da 95 

Cultura e/ou pelos órgãos estaduais, distritais e municipais 96 
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relacionados ao setor; II – 15 (quinze) representantes da sociedade 97 

civil organizada, escolhidos pelos 5 (cinco) fóruns setoriais de cada 98 

macrorregião administrativa. § 1º As indicações e escolhas dos 99 

representantes citados nos incisos I e II deste artigo observarão, 100 

quando couber, normas publicadas pelo Ministério da Cultura. § 2º É 101 

membro nato do poder público o representante da entidade finalística 102 

integrante do SFC, cujas atribuições correspondam ao campo setorial 103 

do Livro e Leitura. § 3º A sociedade civil, nos termos do inciso II, 104 

deverá ter 3 (três) representantes indicados por cada uma das cinco 105 

macrorregiões do país, garantindo-se o equilíbrio regional. § 4º A 106 

representação da sociedade civil deverá contemplar as áreas artística, 107 

produtiva e de mediação, relacionadas ao setor do Livro e Leitura. 108 

§5º Para dirimir eventuais conflitos de interesses, o Ministro de 109 

Estado da Cultura poderá indicar até 3 (três) membros de 110 

reconhecida atuação no setor atinente. § 6º O mandato dos 111 

representantes do poder público será de um ano, improrrogável, a 112 

contar da data da posse, sendo permitida uma única recondução. § 113 

7º O mandato dos representantes da sociedade civil será de dois 114 

anos, improrrogável, a contar da data da posse, sendo permitida uma 115 

única recondução. § 8º Cada titular terá um suplente, escolhidos no 116 

mesmo processo eleitoral. Art. 5º Temas emergenciais e/ou 117 

transversais serão remetidos ao Plenário do CNPC, que deliberará 118 

sobre a conveniência e oportunidade de criação de Grupo de Trabalho 119 

ou Comissão Temática. Parágrafo Único – Os grupos de trabalho e 120 

comissões temáticas constituídos poderão, caso necessário, solicitar a 121 

participação de especialistas da área, por indicação do CSLL, em 122 

consonância com o Regimento Interno do CNPC. Art. 6º As reuniões 123 

do CSLL serão no mínimo semestrais, podendo ter sua periodicidade 124 

elevada, excepcionalmente, em razão de Plano de Trabalho 125 

apresentado e aprovado pela Coordenação-Geral do CNPC. Parágrafo 126 

único. O Ministério da Cultura, por meio do Secretário-Geral do CNPC, 127 

poderá convocar extraordinariamente o CSLL, a qualquer tempo. Art. 128 
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7º As reuniões ordinárias do CSLL serão públicas, instaladas com a 129 

presença da maioria simples de seus membros e convocadas pelo 130 

Secretário-Geral do CNPC. § 1º As reuniões serão realizadas, 131 

preferencialmente, em Brasília, sendo que as despesas dos 132 

representantes do Poder Público, das entidades empresariais, das 133 

fundações ou entidades, correrão a expensas das respectivas 134 

organizações. § 2º Além das reuniões presenciais, serão utilizados 135 

recursos tecnológicos como meio de intensificar os debates, 136 

especialmente videoconferências, fóruns de discussão na internet e 137 

mecanismos públicos de consulta não presenciais, a serem 138 

viabilizados pelo Ministério da Cultura. § 3º As atividades e decisões 139 

tomadas nas reuniões serão registradas em ata própria e tornadas 140 

públicas através da página eletrônica do CNPC. § 4º As reuniões 141 

deverão ser realizadas, preferencialmente, em datas não coincidentes 142 

com outras instâncias do CNPC. Art. 8º As decisões do CSLL serão 143 

tomadas por maioria simples de votos, salvo o disposto no art. 14, 144 

deste Regimento Interno. § 1º O exercício do voto é privativo dos 145 

membros titulares ou suplentes, não sendo permitido seu exercício 146 

por representantes, mesmo que qualificados. § 2º A substituição do 147 

membro titular, em Plenário, poderá ser feita somente pelos 148 

suplentes eleitos, de acordo com o disposto no art.4º. § 3º O 149 

membro suplente terá direito a voz e voto na ausência do titular. § 4º 150 

Todos os documentos, relatórios e atas de reuniões – presenciais ou 151 

remotas – produzidos pelo CSLL deverão ser postos à disposição em 152 

sítio eletrônico, remetidos aos membros do colegiado e arquivados 153 

pelo Ministério da Cultura. Art. 9º A matéria a ser submetida à 154 

apreciação do Plenário pode ser apresentada por qualquer membro e 155 

constituir-se-á de: I – recomendação, quando se tratar de 156 

manifestação sobre implementação de políticas, programas públicos e 157 

normas com repercussão na área do Livro e Leitura; e II – moção, 158 

quando se tratar de outra manifestação dirigida ao Poder Público e/ou 159 

à sociedade civil em caráter de alerta, comunicação honrosa ou 160 
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pesarosa. § 1º As recomendações serão encaminhadas à Secretaria-161 

Executiva do CNPC, que as colocarão na pauta da instância 162 

apropriada do Conselho para análise e tramitação, conforme ordem 163 

cronológica de apresentação ou atendendo às prioridades fixadas pelo 164 

CSLL.  § 2º As recomendações e moções serão datadas e numeradas 165 

em ordem distinta, cabendo à Secretaria-Executiva do CNPC coligi-166 

las, ordená-las e indexá-las. § 3º As moções independem de 167 

apreciação por outras instâncias do Conselho, devendo ser votadas 168 

na reunião plenária que forem tempestivamente apresentadas ou, 169 

não havendo quorum ou tempo hábil para fazê-lo, na reunião 170 

subseqüente. Art. 10. A articulação das agendas e a pauta de 171 

trabalho serão elaboradas e desenvolvidas pela Secretaria-Executiva 172 

do CNPC, em comum acordo com o Plenário do CSLL. Art. 11. A 173 

participação dos membros do CSLL é considerada prestação de 174 

serviço de relevante interesse público, não sendo remunerada. Art. 175 

12. Poderão ser convidadas, pelo Plenário do CSLL, para participarem 176 

de reuniões específicas, com direito a voz e sem direito a voto, 177 

pessoas e instituições relacionadas a assuntos que estejam sendo 178 

objeto de análise. Parágrafo único. A presença de pessoas convidadas 179 

não será computada para efeito de quorum das reuniões do 180 

Colegiado. Art. 13. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as 181 

normas estabelecidas pelo Regimento Interno do CNPC. Parágrafo 182 

único. As dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento 183 

Interno serão solucionadas pelo Plenário do CNPC, que, observada a 184 

legislação vigente, estabelecerá normas complementares relativas ao 185 

funcionamento do Colegiado de Livro e Leitura e à ordem dos 186 

trabalhos. Art. 14. O presente Regimento Interno poderá ser alterado 187 

mediante proposta do Plenário, com aprovação de dois terços dos 188 

membros do Colegiado. Art. 15. Este Regimento Interno deverá ser 189 

encaminhado ao Plenário do CNPC e submetido à aprovação do 190 

Ministro de Estado da Cultura”. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-191 

Geral do CNPC) informou então que o primeiro destaque havia sido 192 
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feito no artigo 4º, inciso II, pelo Sr. José Castilho (Secretaria 193 

Executiva PNLL). O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 194 

solicitou que todos aqueles que tivessem destaques quando fizessem 195 

suas ponderações já encaminhassem uma proposta de redação. O Sr. 196 

José Castilho (Secretaria Executiva PNLL) explicou que seu 197 

destaque era no que tangia ao conteúdo e iria partir de uma pergunta 198 

e não de uma proposta, que era: o Ministério havia criado a Diretoria 199 

Geral do Livro, Leitura e Literatura, como ele não havia percebido 200 

durante os destaques nenhuma menção ao papel da DGLLL, como 201 

que essas estruturas já criadas e que teriam um papel central na 202 

condução do Livro e Leitura, como também no Mais Cultura, dentro 203 

dessa linha dos 4 eixos do PNLL, como que essa diretoria estaria 204 

representada nessa estrutura do colegiado, que era o ouvidor maior e 205 

o plenário de discussão imediata e constante da própria Diretoria 206 

Geral do Livro e Leitura, e em nenhum momento a diretoria estaria 207 

contemplada. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 208 

esclareceu que, assim como as linguagens que eram coordenadas 209 

pela FUNARTE, a mesma não aparecia explicitamente, mas na 210 

composição, no artigo 4º, eles tinham representantes do Poder 211 

Público, entre técnicos e especialistas e no parágrafo 2º: “É membro 212 

nato do poder público o representante da entidade finalística 213 

integrante do Sistema Federal de Cultura, cujas atribuições 214 

correspondam ao campo setorial do Livro e Leitura“, então a Diretoria 215 

do Livro e Leitura era membro nato do CSLL. O Sr. José Castilho 216 

(Secretaria Executiva PNLL) colocou que lhe parecia um pouco 217 

estranho que o órgão dirigente do Ministério da Cultura para o Livro e 218 

Leitura ficasse ausente da condução dos trabalhos do plenário do 219 

Colegiado. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 220 

colocou que a coordenação do Colegiado cabia ao representante do 221 

órgão nacional, no caso, a Secretaria Geral do CNPC, como o 222 

colegiado era integrante do Conselho Nacional, então caberia ao 223 

CNPC coordenar, mas o Poder Público era representado e em todas as 224 
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reuniões eles veriam a DGLL junto, assim como a Biblioteca Nacional 225 

que tinha também políticas para o Livro e Leitura, então a condução 226 

geral dos trabalhos era compartilhada. A Sra. Maria das Graças 227 

Castro (Região Centro-Oeste) concordou com o que foi colocado pelo 228 

Sr. José Castilho, pois haveria uma questão de mérito; colocou que o 229 

colegiado estava perdendo e muito no que eles faziam no colegiado, 230 

pois independente da disputa de poder, colocou que quando era 231 

tratado diretamente com a Biblioteca Nacional tinha uma qualidade 232 

maior, e que estavam tratando apenas de questões burocráticas e 233 

estavam deixando de lado as questões de fundo; Esclareceu que não 234 

estava dizendo que a Secretaria Geral não teria qualificação para 235 

conduzir os trabalhos, mas que eles tinham no Ministério da Cultura 236 

um setor que precisava ter essa representatividade e eles precisavam 237 

saber com quem estavam lidando, que seria a Diretoria do Livro e da 238 

Leitura. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) colocou 239 

que entendia o que estava sendo colocado, mas que sua divergência 240 

era com relação ao espaço que estava ali; Explicou que o colegiado 241 

era um espaço para discussão e resolução dos problemas, e que não 242 

via contradição entre o que estava escrito e o que estava sendo 243 

colocado, o fato de partilharem a coordenação de cada colegiado com 244 

as entidades finalísticas não era o limitante, era um elemento de 245 

articulação da capacidade que o segmento teria no Ministério da 246 

Cultura, mas objetivamente a condução do plenário do CNPC teria 247 

que ser feita pela estrutura competente, e as críticas, a estrutura 248 

competente, teriam que ser feitas, como a Sra. Maria das Graças 249 

estava fazendo; A Sra. Sônia Jardim (Sindicato Nacional dos 250 

Editores - SNEL) concordou com a colocação da Sra. Maria das 251 

Graças e colocou que nas últimas reuniões eles haviam apenas 252 

discutido regimento e, na realidade, os assuntos com relação ao setor 253 

mesmo, como a regulamentação da Lei do Livro, nesses últimos 4 254 

anos, muita coisa havia sido alterada, no cenário haviam novidades 255 

que precisavam ser contempladas, como o livro eletrônico, então nos 256 
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últimos quatro anos as coisas haviam evoluído, no entanto nas 257 

últimas reuniões eles estavam presos a esse debate, sem discutir 258 

algo que realmente fizesse a diferença. O Sr. Gustavo Vidigal 259 

(Secretário-Geral do CNPC) colocou que tudo que diz respeito às 260 

reuniões do Conselho seria partilhado com a DGLL, não era o espaço 261 

que estava sendo questionado, e sim a condução que teria que ser 262 

negociada; solicitou que a Sra. Maria das Graças fizesse uma 263 

sugestão de como resolver a questão que estava sendo tratada. A 264 

Sra. Maria das Graças Castro (Região Centro-Oeste) sugeriu que as 265 

reuniões fossem presididas pela Secretaria Geral do CNPC e pela 266 

DGLL de forma compartilhada, pois a Diretoria precisava responder 267 

pelo que estava acontecendo ali. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-268 

Geral do CNPC) colocou que aquela era a primeira vez que a crítica 269 

estava chegando à Secretaria Geral do CNPC e ele, na qualidade de 270 

Secretário, tinha que responder o questionamento e tentaria 271 

resolver; concordou que aquele deveria ser um espaço ágil e deveria 272 

contemplar as discussões e os interesses do segmento e teriam que 273 

validar os encaminhamentos; colocou que não pode ficar na última 274 

reunião, pois ao mesmo tempo em que era o Secretário-Geral do 275 

CNPC, era o Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Cultura e 276 

não tinha conseguido acompanhar e iria tentar superar todos os 277 

desafios colocados e concordava com o que estavam discutindo, o 278 

espaço que o colegiado desejava era o mesmo que ele desejava; 279 

propôs que superasse a questão do Regimento, que fossem 280 

discutidos todos os pontos que tinham que ser discutidos e 281 

terminando, eles usariam um tempo para ver as críticas, o que havia 282 

sido feito ou precisaria ser feito e assumiu pessoalmente o 283 

compromisso de resolver todos os problemas; Sugeriu que antes de 284 

consolidar essa possibilidade de alteração, eles tinham que discutir 285 

todos os pontos, e se na próxima reunião não tivesse sido 286 

contemplado eles voltariam a discutir, e não via alternativa de se 287 

alterar, a princípio, a forma de condução dos trabalhos que era a 288 
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mesma de todos os colegiados; Reiterou que a representatividade era 289 

a questão a ser discutida naquele momento, dentro da ótica de uma 290 

visão cultural; Propôs que eles fossem analisando item a item para 291 

continuar a pauta dos trabalhos. A Sra. Maria Lúcia Kerr 292 

(Associação Brasileira de Editores de Livros - ABRELIVROS) colocou 293 

que já havia várias ações do Ministério da Cultura para o Livro e a 294 

Leitura; Reiterou o que foi colocado pela Sra. Maria da Graça. O Sr. 295 

Francisco Auto Filho (Fórum de Secretários de Estado de Cultura) 296 

questionou o entendimento da discussão, pois várias questões 297 

haviam se interligado; Esclareceu que para que a mudança desejada 298 

fosse feita, deveria mudar o regimento do CNPC, pois era esse 299 

instrumento que previa a coordenação dos trabalhos a Secretaria 300 

Geral do CNPC, e sua Coordenação; Colocou que quanto ao conteúdo 301 

tratado estava de acordo com a Sra. Maria das graças, pois o 302 

Ministério, no Governo Lula, não havia tratado com responsabilidade 303 

política a questão fundamental do Livro e da Leitura, mas reiterou 304 

que era uma matéria de conteúdo, de organização política, e não era 305 

o espaço interno do conselho que deveria fazer aquela discussão, e 306 

reiterou que do ponto de vista jurídico estava contemplado, não 307 

precisariam fazer alterações, precisariam mudar as rotinas, os 308 

compromissos assumidos e não cumpridos, organizar a pauta com 309 

antecipação e que se desse a devida celeridade ao que fosse 310 

necessário. A Sra. Gabriela Gambi (Coordenadora-Geral do Livro e 311 

Leitura) colocou que naquele ato estaria representando a Diretoria do 312 

Livro e da Leitura; Reiterou que o poder executivo não deveria chegar 313 

às reuniões e enquadrar os encaminhamentos, isso deveria vir dos 314 

conselheiros e o executivo deveria se adequar a isso e que o 315 

descontentamento estaria vindo por falta dessa interlocução ao se 316 

trabalhar as pautas de trabalho, o que poderia ser em razão dessa 317 

falta de divisão de coordenação com a parte finalística, ou seja, a 318 

Diretoria de Livro e Leitura, que teria a sensibilidade de saber o que 319 

era mais caro para o setor; Reiterou que a co-presidência desse 320 
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fórum era fundamental, pois tinham a Biblioteca Nacional, e a 321 

Diretoria que deveriam estar juntos, e que se haviam problemas o 322 

colegiado teria a autonomia para definir o Regimento Interno. O Sr. 323 

Francisco Auto Filho (Fórum de Secretários de Estado de Cultura) 324 

questionou quanto à autonomia do CSLL para a alteração e aprovação 325 

do Regimento, pois eles não podiam atravessar o Regimento Interno 326 

do CNPC, ou seja, o espaço de autonomia ia até um limite, que era o 327 

Regimento Interno do CNPC. A Sra. Gabriela Gambi (Coordenadora-328 

Geral do Livro e Leitura) colocou que acompanhou nos dois últimos 329 

anos, enquanto Câmara Setorial, uma autonomia que possibilitou a 330 

criação de um Plano, de uma Regulamentação, de Acessibilidade e a 331 

questão de um Fundo, que seria uma grande questão do setor, e 332 

dentro disso teria sido possível tirar uma série de encaminhamentos e 333 

teria sido possível atingir metas, planos, então de que maneira que 334 

essa Câmara, que havia sido enquadrada em Colegiado, de que 335 

maneira isso se manteria. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral 336 

do CNPC) colocou que haviam duas coisas sendo discutidas, sendo 337 

que uma era o regimento interno do colegiado, atribuições e outras 338 

questões do CSLL e outra era o plano de trabalho, que seria o 339 

trabalho, a rotina, então eram coisas diferentes; Sugeriu que 340 

fizessem outra reunião ainda no mês de novembro para que se 341 

discutisse um plano de trabalho, que poderia ser convocada, mas 342 

reiterou que eram discussões diferentes. O Sr. Francisco Auto Filho 343 

(Fórum de Secretários de Estado de Cultura) sugeriu que na parte da 344 

tarde o CSLL voltasse a discutir o plano de trabalho, pois era possível 345 

contemplar alguns anseios. O Sr. José Castilho (Secretaria 346 

Executiva PNLL) colocou que quando surgiu a Câmara Setorial, ela 347 

tinha sido criada com o propósito de criar uma política pública para o 348 

Livro e para a Leitura, que não existia essa política no Ministério da 349 

Cultura, essa estrutura não estava acostumada somente a propor, 350 

estava acostumada a formular junto com o Ministério e se mostrou 351 

disposto a co-gerir algumas coisas e estava com dúvidas, pois a 352 
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proposta de Regimento do CSLL, a seu ver, os dava outra função e, 353 

ele não sabia se eles estavam cientes da função que estavam tendo 354 

até o momento, se fosse assim mesmo, parecia correta a formulação 355 

do Parágrafo 2º, o qual ele havia discordado, no qual a diretoria 356 

continuava com as suas funções, a roda iria continuar seguindo, 357 

então o que ele queria colocar era que as funções haviam mudado, e 358 

com isso o colegiado passava a ter outro peso dentro de outra 359 

função. A Sra. Wilma Maria Nóbrega (Região Nordeste) 360 

complementou o que a Sra. Maria das Graças havia colocado, pois na 361 

última reunião havia ficado acordado que cada membro enviaria 362 

sugestões sobre o regimento e eles teriam uma reunião, para com 363 

base nisso, o regimento ser elaborado, e eles então não sabiam qual 364 

seria o papel deles. A Sra. Norma Sandra Ferreira (Associação de 365 

Leitura do Brasil - ALB) reforçou a fala da Sra. Maria das Graças e 366 

destacou que eles haviam feito a leitura de todo o regimento, foram 367 

feitos destaques e sugestões e eles haviam eleito a Sra. Graça para 368 

que representasse e fizesse as contribuições e entrasse em 369 

comunicação com os conselheiros, e quando recebeu a convocação 370 

para a reunião, havia imaginado que as coisas tivessem acontecido, e 371 

agora eles estavam discutindo o regimento que trazia as funções e 372 

atribuições deles quanto Colegiado, então reiterou as falas anteriores. 373 

A Sra. Maria das Graças Castro (Região Centro-Oeste) se 374 

desculpou com o Sr. Gustavo Vidigal e reiterou o que havia sido 375 

colocado pelo Sr. Castilho, pelo regimento que estava sendo 376 

proposto, era uma outra coisa que estava sendo proposta, o que 377 

precisava ficar claro é que era incompatível, por maior que fosse a 378 

universalidade dos colegiados, era incompatível se ancorar no que 379 

havia sido feito nas outras áreas, pois estava sendo feito naquele 380 

momento, a estrutura da Câmara era uma, e eles precisavam saber 381 

como fazer esse funcionamento a partir daquele momento, precisava 382 

ser pactuada alguma outra coisa, era uma questão conceitual e que 383 

era fundamental para que não enfraquecesse aquele espaço e propôs, 384 
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tendo a parceria da Diretoria, que fosse recomposto aquilo que havia 385 

sido acabado; Questionou como se daria a referência, pois aquela era 386 

a instância de discussão, mas da maneira que estava não era possível 387 

de ser aprovada, ou deveria ter alguma estrutura que efetivamente 388 

funcionasse. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 389 

explicou que quando o Conselho foi instalado a idéia era colocar em 390 

outro patamar todos os órgãos de representação da sociedade civil 391 

com o estado, então ao instalar o Conselho, os espaços foram re-392 

configurados de participação social, então as Câmaras ganharam 393 

novas atribuições, então o que mudou efetivamente da Câmara para 394 

Colegiado, foi que a Câmara Setorial discutia os assuntos relativos à 395 

cadeia produtiva, a cadeia econômica, em grosso modo, a do livro e 396 

leitura era diferente, e por isso eles mudaram e incorporaram a 397 

discussão de política pública e atento a experiência do Livro e Leitura, 398 

os colegiados setoriais passaram a ter nova atribuição, que não era 399 

apenas discutir os assuntos da cadeia, agora eles discutem política 400 

pública, assim como o plano de trabalho, onde cada colegiado tinha 401 

um; Esclareceu que como no fim do ano mudariam as pessoas do 402 

colegiado, pois haveriam as eleições para os colegiados, eles 403 

pensaram em discutir o plano de trabalho no ano seguinte, mas não 404 

tinha problema em antecipar isso, que eram os temas e os assuntos 405 

que o colegiado iria tratar, os parceiros e interlocutores que seriam 406 

convidados para discutir com o CSLL e a periodicidade e a rotina que 407 

seria estabelecida, o que seria feito coletivamente, e concordou com 408 

a proposta do Auto Filho, que eles poderiam discutir isso naquela 409 

tarde, então o plano de trabalho era a agenda de trabalho, e 410 

questões que não estiverem no plano de trabalho também podem ser 411 

discutidas, com um número mínimo de conselheiros assinando o 412 

requerimento, isso poderia ser feito, e a estrutura que foi pensada 413 

era fundamental para a institucionalidade do colegiado, isso do ponto 414 

de vista do estado tinha sido muito difícil pois ninguém sabia, tanto 415 

da biblioteca nacional quanto da sociedade civil quem era exatamente 416 
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do colegiado e isso era fundamental, tanto é que na constituição dos 417 

colegiados foi solicitado as áreas, os representantes devidos, até para 418 

que caso viesse um próximo governo, ele soubesse que o colegiado 419 

tem institucionalidade, que não era uma política de governo, e sim 420 

uma política de estado, então a discussão do regimento interno era 421 

isso, um novo marco institucional. O Sr. Luiz Antônio de Aguiar 422 

(Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e 423 

Juvenil) colocou que o que estava acontecendo era um descompasso 424 

entre o que aconteceu antes, na época de Câmara Setorial, e agora o 425 

Colegiado Setorial, houve uma produção intensa, e sentia um 426 

desconhecimento do que havia sido produzido e esperava que fossem 427 

retomadas, entre outros, uma coisa que fortalecia o espaço de 428 

discussão era a presença de determinadas entidades nacionais, então 429 

sugeriu que tudo que foi produzido fosse recuperado. O Sr. Gustavo 430 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) questionou se abria para mais 431 

uma rodada de pronunciamentos ou se passava a apreciação do 432 

regimento. O Sr. Francisco Auto Filho (Fórum de Secretários de 433 

Estado de Cultura) sugeriu que deixassem em suspenso esse primeiro 434 

destaque e o votassem à tarde, aprovariam naquele momento os 435 

artigos que não tinham problemas e a tarde eles voltariam àquele 436 

que estava causando problema. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-437 

Geral do CNPC) aceitou o encaminhamento do Sr. Auto Filho e passou 438 

ao próximo destaque. A Sra. Maria das Graças Castro (Região 439 

Centro-Oeste) colocou que esses destaques haviam sido feitos na 440 

reunião passada e o documento havia voltado exatamente do mesmo 441 

jeito, sem nenhuma das alterações; Solicitou que ficasse registrada 442 

que a forma de encaminhamento não estaria funcionando; informou 443 

que o documento que estava sendo apresentado era o mesmo da 444 

reunião anterior, sendo que as observações que haviam sido feitas 445 

não teriam sido colocadas. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral 446 

do CNPC) passou a apreciação do artigo 4º. A Sra. Sônia Jardim 447 

(Sindicato Nacional dos Editores - SNEL) destacou quanto aos 448 
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representantes da sociedade civil, pois a atividade contava com 449 

entidades nacionais bem distintas, e do jeito que estava escrito, 450 

talvez não contemplasse o espaço necessário para que todas essas 451 

necessidades nacionais tivessem representadas e haveria algumas 452 

que deveriam estar representadas. A Sra. Maria das Graças Castro 453 

(Região Centro-Oeste) colocou que não poderia haver um 454 

descompasso das representações, que teria que haver um balanço 455 

entre os três eixos do PNLL, nas macrorregiões e colocou também 456 

que deveriam tomar cuidado para não haver uma sobreposição de 457 

entidades. O Sr. Luiz Antônio de Aguiar (Associação de Escritores e 458 

Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil) reiterou o que foi 459 

colocado pela Sra. Sônia Jardim, pois representava uma associação, e 460 

era necessário que a entidade tivesse a representatividade. O Sr. 461 

José Castilho (Secretaria Executiva PNLL) corroborou a preocupação 462 

dos colegas e questionou quanto ao lugar do PNLL no colegiado; 463 

Sugeriu que colocasse no plural “são membros natos do poder 464 

publico, representante de entidade, e o representante nacional do 465 

Livro e Leitura”. O Sr. Luiz Antônio de Aguiar (Associação de 466 

Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil) colocou que 467 

eles tinham que considerar as entidades fortes brasileiras que 468 

atuavam dentro deste setor. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-469 

Geral do CNPC) explicou que alguns colegiados tinham 470 

representações estaduais muito fortes e eles tinham pedido que as 471 

macrorregiões fossem contempladas. O Sr. Francisco Auto Filho 472 

(Fórum de Secretários de Estado de Cultura) retomou o chamamento 473 

de prudência que teria sido feita pela Sra. Maria das Graças, e 474 

olhando o Regimento, viram que muitas entidades nacionais tinham 475 

representação no CNPC, e ali eles estavam discutindo um órgão 476 

interno do Conselho; Enfatizou que com o sentido de prudência que 477 

estava colocando, que eles pudessem sentar e negociar, pois nunca 478 

seria uma solução perfeita, teria sempre que ser negociada. O Sr. 479 

Rosalvio José Sartott (Região Sul) colocou como preocupação 480 
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sobre o papel como representante regional, e sugeriu que as pautas a 481 

serem abordadas chegassem aos integrantes do colegiado com uma 482 

antecedência que os permitisse ter um tempo para propor e discutir a 483 

pauta em questão e que pudessem como representação regional, que 484 

se definisse qual papel eles fariam ao ir para o colegiado. A Sra. 485 

Maria das Graças Castro (Região Centro-Oeste) colocou que eles 486 

tinham um representante da Academia Brasileira de Letras, e que 487 

também tinha assento no CNPC, e a mesma esteve em uma reunião, 488 

nem quando as mesmas eram realizadas no Rio de Janeiro. O Sr. 489 

Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) esclareceu que a 490 

Academia Brasileira de Letras podia falar, mas não poderia votar 491 

porque era um membro diferente. A Sra. Maria das Graças Castro 492 

(Região Centro-Oeste) reiterou que eles estavam falando de 493 

entidades que representavam, e nos cinco representantes do Poder 494 

Público, eles teriam que estar nominados e que as representações, da 495 

sociedade civil estivessem bem delineadas. O Sr. Gustavo Vidigal 496 

(Secretário-Geral do CNPC) sugeriu que no parágrafo 2º, eles 497 

desenvolvessem quem eram os membros natos do poder público, e 498 

no parágrafo 4º, que fossem de acordo com a linha do que ela estava 499 

colocando. A Sra. Maria das Graças Castro (Região Centro-Oeste) 500 

sugeriu que definisse em setor produtivo, setor consultivo e 501 

mediação. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 502 

explicou que naquele momento, o que eles estavam fazendo era 503 

definir os parâmetros legais, a parte da execução teria que ser 504 

pensada posteriormente. O Sr. Luiz Antônio de Aguiar (Associação 505 

de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil) 506 

reivindicou que houvesse um espaço garantido para as entidades 507 

nacionais que eram tradicionais do setor. A Sra. Sônia Jardim 508 

(Sindicato Nacional dos Editores - SNEL) colocou que dependia do 509 

setor, pois dizer que a sociedade civil não estava organizada, no que 510 

tangia aos editores brasileiros, ela estava organizada sim. A Sra. 511 

Maria das Graças Castro (Região Centro-Oeste) colocou que com o 512 
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regimento que eles tinham, ele estava tão generalizado que não dava 513 

conta do que era necessário; frisou que as indicações que o Ministro 514 

poderia fazer, que eram três, dentro do colegiado era preocupante, 515 

pois isso poderia causar o desequilíbrio do colegiado. O Sr. Gustavo 516 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) sugeriu que eles poderiam 517 

acrescentar que se fechasse com os três, setor produtivo, setor 518 

criativo e mediação, eles poderiam colocar algo como “o ministro 519 

poderá indicar até três membros do setor atinente, desde que 520 

respeitando os três eixos”. A Sra. Maria das Graças Castro (Região 521 

Centro-Oeste) sugeriu que a garantia das representações das 522 

entidades tinha que ser discutida em nível de igualdade com a 523 

representatividade das regiões brasileiras, pois eles teriam que falar 524 

por essas regiões que não estariam no eixo Rio - São Paulo, pois 525 

seria difícil discutir a estrutura toda se as entidades, que seriam 526 

nacionais, ainda sim se focarem nessa região. A Sra. Rosa Maria 527 

Lima (Região Norte) colocou que assim como o Sr. Rosalvio, na 528 

região Sul, ela era representante da Região Norte, mas era do 529 

Maranhão, que não seria da região Norte. O Sr. Luiz Antônio de 530 

Aguiar (Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil 531 

e Juvenil) sugeriu que se alterasse o Art. 4º, Inciso II, qual seja: “15 532 

representantes da sociedade civil organizada, escolhidos pelas 5 533 

macrorregiões em fóruns setoriais de cada macrorregião 534 

administrativa e seus suplentes.”, para o texto “15 representantes da 535 

sociedade civil organizada, escolhidos entre as entidades nacionais do 536 

setor e complementados pelos representantes dos fóruns setoriais de 537 

cada macrorregião administrativa e seus suplentes.”, ou seja, seria 538 

uma representação mista. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral 539 

do CNPC) colocou que esse era um trecho que não poderia ser 540 

mudado; sugeriu que eles fizessem uma recomendação para alterar o 541 

caput e seria analisado no plenário do Conselho, mas para ter 542 

efetividade todos os parágrafos poderiam ser alterados, então o que 543 

poderia ser feito era o CSLL encaminhar ao CNPC uma recomendação 544 
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para que fosse alterado o regimento do CNPC. O Sr. Luiz Antônio de 545 

Aguiar (Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil 546 

e Juvenil) questionou se eles queriam um colegiado que realmente 547 

representava as forças que há quatro anos estavam batalhando lá 548 

dentro, que teria a capacidade de mobilizar as políticas decididas a 549 

sociedade efetiva ou se era uma coisa qualquer. O Sr. Gustavo 550 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) esclareceu mais uma vez que 551 

isso não era consenso. O Sr. Luiz Antônio de Aguiar (Associação de 552 

Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil) colocou que 553 

isso desrespeitava aquele grupo, e entidades nacionais que 554 

trabalhavam para serem entidades nacionais e como eles poderiam 555 

fazer. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) Explicou 556 

que os fóruns setoriais eram momentos eleitorais, eram um colégio 557 

eleitoral que seria instalado, a recomendação que estava sendo feita 558 

era legítima e se fosse aprovada seria enviada a apreciação do 559 

plenário do CNPC, eles poderiam analisar isso na próxima reunião do 560 

CNPC que era dentro de 15 dias. A Sra. Maria das Graças Castro 561 

(Região Centro-Oeste) colocou que não teria como ser aprovado, pois 562 

tinha apenas um voto; Explicou que quando da aprovação do 563 

regimento isso teria sido abordado e nem teriam conseguido 564 

estabelecer um nível de discussão, pois estavam em um nível que os 565 

outros colegiados não estavam estruturados para entender. O Sr. 566 

Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) propôs que eles 567 

redigissem uma recomendação para que fosse levada ao plenário, 568 

eles aprovariam o regimento e encaminhariam a recomendação. O 569 

Sr. Luiz Antônio de Aguiar (Associação de Escritores e Ilustradores 570 

de Literatura Infantil e Juvenil) se recusou a aprovar o regimento da 571 

forma como estava, pois iria contra a sua entidade. A Sra. Sônia 572 

Jardim (Sindicato Nacional dos Editores - SNEL) esclareceu que as 573 

entidades tinham uma representação nacional, ainda que tivessem 574 

base no eixo Rio - São Paulo e sua preocupação era de que eles 575 

estariam concorrendo a 3 vagas com inúmeras outras entidades. O 576 



 

20 

 

Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) sugeriu que eles 577 

fizessem uma recomendação na qual a nova redação seria: “15 578 

representantes da sociedade civil organizada”, pois aí depois isso 579 

seria definido, como “desde que contemple cada macrorregião”; 580 

solicitou que fizessem uma proposta. O Sr. José Castilho (Secretaria 581 

Executiva PNLL) esclareceu que nominar as entidades, dentro de uma 582 

legislação federal seria impossível, pois fechava, por exemplo, se 583 

acontecesse uma reviravolta e aquela entidade deixasse de ser a 584 

principal, por algum motivo, como ficaria essa representação, teria 585 

que pensar em longo prazo. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral 586 

do CNPC) propôs que eles fossem parágrafo por parágrafo, e que já 587 

pensassem em uma redação para que andasse mais rápido. A Sra. 588 

Nêmora Rodrigues (Conselho Federal de Biblioteconomia - CFB) 589 

colocou que quando chegou achava que tinha retornado a reunião 590 

anterior, pois o tema que estava sendo tratado era o mesmo; sugeriu 591 

que se pensasse na representatividade, que ela atingisse todas as 592 

regiões. O Sr. Eduardo Yasuda (Câmara Brasileira do Livro – CBL) 593 

sugeriu no Art. 4º, Parágrafo 4º, a inclusão do termo “distribuição”, 594 

pensando em longo prazo; colocou quanto à questão da 595 

representatividade, o ideal era que tivessem uma entidade nacional, 596 

e que pensasse cada entidade, se realmente era nacional; Sugeriu 597 

incluir pessoas, como convidados especiais. A Sra. Sigrid Dutra 598 

(Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários - FEBAB) 599 

colocou que a FEBAB, como uma federação nacional, teria 600 

representação em 18 estados brasileiros, então era organizada 601 

nacionalmente; colocou que sua preocupação era em acharem que 602 

por terem quatro representações das regiões, que coincidentemente 603 

essas reuniões eram da categoria dos mediadores, então disse que 604 

acha que eles não representam junto ao conselho a FEBAB. A Sra. 605 

Maria das Graças Castro (Região Centro-Oeste) reiterou que era 606 

por isso que eles precisavam adequar os quatro eixos, para que não 607 

perdessem representatividade, contemplar a todos. A Sra. Sigrid 608 
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Dutra (Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários - 609 

FEBAB) colocou que já que o Sr. Gustavo Vidigal tinha dado como 610 

opção apenas fazer a moção, ela achava que o que eles poderiam 611 

fazer no dia de trabalho se limitaria a isso. O Sr. Gustavo Vidigal 612 

(Secretário-Geral do CNPC) encerrou as inscrições; passou à votação 613 

da sugestão de redação, qual seja: “15 representantes da sociedade 614 

civil organizada, escolhidos entre, entidades nacionais do setor e 615 

representantes escolhidos pelos 5 fóruns setoriais de cada 616 

macrorregião”; colocou em votação para ser encaminhado ao plenário 617 

a proposta de alteração de regimento como recomendação, que foi 618 

aprovado por unanimidade; sugeriu que a redação ficasse: “15 619 

representantes da sociedade civil organizada escolhidos entre 620 

entidades nacionais e regionais.”; informou que a proposta seria 621 

encaminhada ao CNPC como recomendação. Continuou a apreciação 622 

do documento; colocou em votação a proposta do Sr. José Castilho, 623 

qual seja: “São membros natos do poder público, os representantes 624 

das entidades finalísticas integrantes do SFC, cujas atribuições 625 

correspondem ao campo setorial do Livro e Leitura, e o representante 626 

do PNLL”; passou à leitura do próximo parágrafo, qual seja: “A 627 

sociedade civil, nos termos do inciso II, deverá ter 3 representantes 628 

indicados pelas 5 macrorregiões do país, garantindo seu equilíbrio 629 

regional”; explicou que o representante poderia ser de uma das 630 

macrorregiões. O Sr. Luiz Antônio de Aguiar (Associação de 631 

Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil) colocou que 632 

da forma como estava todos os representantes seriam das 633 

macrorregiões. A Sra. Maria das Graças Castro (Região Centro-634 

Oeste) reiterou que deveria ter no mínimo uma representação 635 

encaminhada pelas regiões e encaminharia essa proposta. O Sr. 636 

Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) colocou que isso iria ser 637 

registrado, para não haver superlotação, isso seria garantido no 638 

Regimento Interno do CNPC, então colocou em apreciação o texto: “A 639 

sociedade civil, nos termos do inciso II deverá ter um representante 640 
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indicado por cada uma das 5 macrorregiões do país, garantindo-se a 641 

representação regional.”; A Sra. Gabriela Gambi (Coordenadora-642 

Geral do Livro e Leitura) passou a leitura do parágrafo 3º, qual seja: 643 

“A sociedade civil, nos termos do inciso II deverá ter um 644 

representante indicado por cada uma das 5 macrorregiões do país, 645 

garantindo-se a representação regional”. O Sr. Fabiano Lima 646 

(Assessor Técnico CNPC) lembrou a todos que todas as alterações 647 

propostas afetavam o regimento interno do CNPC. O Sr. Gustavo 648 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) esclareceu que colocaria isso 649 

como ponto de pauta da próxima reunião; passou à leitura do 650 

próximo item, qual seja: “a representação da sociedade civil deverá 651 

contemplar as áreas artísticas, produtiva e de mediação relacionadas 652 

ao setor do livro e leitura”. A Sra. Maria das Graças Castro (Região 653 

Centro-Oeste) insistiu que não se alterasse e incluísse a palavra 654 

“Distribuição”, pois seria melhor colocar de acordo com o PNLL. O Sr. 655 

Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) passou à leitura então 656 

do texto, que ficaria: “a representação da sociedade civil deverá 657 

contemplar os setores de criação, produção e distribuição, e de 658 

mediação relacionados ao livro e a leitura.”; passou à leitura do 659 

parágrafo 5º, qual seja: “para dirimir eventuais conflitos de interesse 660 

o Ministro de Estado da Cultura poderá indicar até três membros de 661 

reconhecida atuação no setor atinente, de acordo com o disposto no 662 

inciso II, e nos parágrafos 3 e 4.”; Explicou que o Ministro, 663 

observando o processo eleitoral como um todo, poderia convidar 3 664 

pessoas, mas isso só para dirimir eventualidades; Passou aos 665 

parágrafos 6º, 7º e 8º. O Sr. José Castilho (Secretaria Executiva 666 

PNLL) Questionou quanto a parágrafo 6º, qual seja: “o mandato será 667 

de um ano a contar da posse, sendo permitida a recondução”. O Sr. 668 

Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) esclareceu que teria 669 

que ser um coordenador, por exemplo. O Sr. José Castilho 670 

(Secretaria Executiva PNLL) colocou que no caso dele, em outra 671 

associação da qual é o Presidente, ninguém vai representando ele. O 672 
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Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) explicou que como 673 

a portaria nomeia o nome das pessoas, o cargo não seria do Diretor 674 

de Livro e Leitura, mas sim do Fabiano, da pessoa. O Sr. José 675 

Castilho (Secretaria Executiva PNLL) colocou que não entendia o 676 

porquê de um diretor, continuando em seu cargo, ser substituído por 677 

um subordinado. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 678 

esclareceu que o mandato é das pessoas, e só poderia ser 679 

reconduzido duas vezes, para possibilitar arranjos ao longo do tempo, 680 

ou seja, uma entidade que não tenha participado como titular no 681 

primeiro momento pode estar no segundo momento. O Sr. Gustavo 682 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) colocou que isso poderia ser 683 

também uma recomendação para o plenário, pois isso era regra de 684 

todo o conselho. O Sr. José Castilho (Secretaria Executiva PNLL) 685 

sugeriu que suprimisse o item do regimento. O Sr. Gustavo Vidigal 686 

(Secretário-Geral do CNPC) colocou então para o plenário a idéia de 687 

supressão do item, a qual foi acatada. O Sr. Fabiano Lima (Assessor 688 

Técnico CNPC) esclareceu que as nomeações são feitas através de 689 

portaria do Ministro e nessa portaria tem um primeiro artigo falando 690 

do que se refere, e o segundo falando a nomeação, então vinha o 691 

nome, acompanhado ou não da sua representação, e tem período de 692 

mandato, e ela é de livre nomeação do Ministro e o mandato seria 693 

uma maneira de diminuir a possibilidade exonerar aquele membro do 694 

conselho por alguma divergência qualquer com um novo ministro, por 695 

exemplo. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 696 

ressaltou que a proposta do Sr. Castilho era de supressão do item, o 697 

que seria encaminhado ao plenário do Conselho. O Sr. Rosalvio José 698 

Sartott (Região Sul) sugeriu que os mandatos de pessoas do poder 699 

público fosse ligado ao seu tempo de exercício no cargo. A Sra. 700 

Gabriela Gambi (Coordenadora-Geral do Livro e Leitura) considerou 701 

interessante a proposta. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do 702 

CNPC) fez então a proposta de redação: “O mandato dos 703 

representantes do poder público está condicionado ao período de 704 
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vigência do cargo”. O Sr. José Castilho (Secretaria Executiva PNLL) 705 

frisou que não conseguia entender como um presidente de autarquia, 706 

ou um secretário de estado, como um funcionário falaria com 707 

autonomia em um mandato em uma reunião como essa pelo titular, 708 

ou seja, qual seria o poder de decisão, de confiabilidade do Conselho 709 

em relação a isso; então a saída seria a supressão do item. O Sr. 710 

Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) sugeriu a supressão do 711 

parágrafo 6º para dirimir a questão, e como nos parágrafos 7º e 8º 712 

não haviam considerações, finalizado então o artigo 4º, encerrou os 713 

trabalhos para o intervalo de almoço avisando que retornariam às 714 

15hs. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) declarou 715 

reabertos os trabalhos; Passou à apreciação do artigo 6º, que houve 716 

um destaque da Sra. Gabriela Gambi, e colocou que imaginava ser o 717 

mesmo caso dos artigos 2º e 3º. A Sra. Gabriela Gambi 718 

(Coordenadora-Geral do Livro e Leitura) questionou se as reuniões só 719 

poderiam ser convocadas pela Secretaria Geral ou se tinham outras 720 

instâncias dos Ministérios que poderia convocar. O Sr. Gustavo 721 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) passou ao artigo 7º. O Sr. Luiz 722 

Antônio de Aguiar (Associação de Escritores e Ilustradores de 723 

Literatura Infantil e Juvenil) questionou quanto às expensas dos 724 

representantes de entidades terem que ser por conta das próprias 725 

entidades e achava antidemocrático. O Sr. Gustavo Vidigal 726 

(Secretário-Geral do CNPC) esclareceu que isso havia mudado com a 727 

publicação do Decreto Presidencial que reconfigurou o decreto 5.520, 728 

que instala o Conselho, então o parágrafo 1º ficaria só até o termo 729 

“Brasília”, qual seja: “as reuniões serão realizadas preferencialmente 730 

em Brasília.”. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 731 

passou à apreciação do Art. 8º. O Sr. Luiz Antônio de Aguiar 732 

(Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e 733 

Juvenil) fez o destaque nos parágrafos 1º e 2º, quanto à questão dos 734 

suplentes, pois como sempre faziam questões em nome da 735 

Associação, o entendimento era que o assento era da entidade. O Sr. 736 
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Rosalvio José Sartott (Região Sul) colocou que haveria a 737 

possibilidade de vincular a representação ao presidente da entidade 738 

tal, e que de acordo com o Sr. Fabiano Lima, uma série de coisas 739 

teriam que mudar para que isso fosse realizado, pois da forma como 740 

estava não seria possível. O Sr. Francisco Auto Filho (Fórum de 741 

Secretários de Estado de Cultura) questionou quanto ao órgão, pois 742 

um Conselho seria um órgão de assessoria técnica, porque ele não 743 

deliberava, o poder de deliberação era do plenário do CNPC; Sugeriu 744 

aos colegas que aprovassem todo o regimento com as alterações, e 745 

deixar como está, pois para mexer da maneira como eles gostariam, 746 

o colegiado era muito limitado, era um órgão de assessoria que não 747 

deliberava nada para ser enviado à sociedade, só deliberava quando 748 

o CNPC solicitasse, então qualquer alteração que tentasse derrubar 749 

essa característica do CSLL será derrubado no plenário do CNPC ou 750 

na Assessoria Jurídica do Ministério; Frisou que tinham que recuperar 751 

tudo que havia sido feito até então pela Câmara Setorial, e reiterou 752 

que não era aquela instância que dialogava com o Ministério, quem 753 

fazia esse papel era o Conselho Nacional de Política Cultural. O Sr. 754 

Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) colocou que enxerga 755 

esse assunto de uma maneira diferente, como um espaço de diálogo, 756 

não só com o Ministério da Cultura, mas também com a Câmara dos 757 

Deputados e outros, isso dependeria do plano de trabalho que seria 758 

elaborado, pois o CNPC era um dos únicos conselhos que tinha 759 

representantes do Legislativo e do Judiciário, então achava que eles 760 

poderiam criar ali um espaço fecundo de negociação permanente, 761 

mas havia elementos que não podiam ser mudados, pois alteravam a 762 

estrutura do CNPC. A Sra. Maria das Graças Castro (Região Centro-763 

Oeste) questionou quanto à função dos membros do Colegiado. O Sr. 764 

Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) colocou que o Conselho 765 

Nacional era deliberativo, pois nele foi feito um PNLL, e muito do que 766 

eles teriam feito. O Sr. Francisco Auto Filho (Fórum de Secretários 767 

de Estado de Cultura) reiterou que o CSLL não é deliberativo, é 768 
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consultivo, que os Ministros que haviam passado durante esse tempo, 769 

que acataram as decisões que foram encaminhadas. O Sr. José 770 

Castilho (Secretaria Executiva PNLL) lembrou que a intenção do 771 

plenário era de construir uma política que não estava construída, 772 

então a absorção de sugestões foram parte da construção de uma 773 

política, por isso grande parte teria sido acatada. O Sr. Gustavo 774 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) esclareceu que o CNPC tinha uma 775 

mescla, era híbrido, tinha elementos consultivos, pelo CNPC 776 

passariam os planos de trabalho, então não passar pelo conselho 777 

prejudicaria a organização de planos de trabalho com a sociedade 778 

civil, o importante era o espírito que havia sido consolidado, não era 779 

essencialmente nem consultivo nem deliberativo; Sugeriu que eles 780 

colocassem isso no regimento interno, mas que amarrassem mesmo 781 

no Plano de Trabalho; Frisou que era importante consolidar a agenda 782 

de trabalho, o calendário de execução e talvez no fim do próximo 783 

ano, fazer um levantamento, pois o plenário do CNPC ele considerava 784 

híbrido, e não via o CSLL como subordinado ao CNPC. O Sr. Fabiano 785 

dos Santos (Diretor do Livro e Leitura – Ministério da Cultura) pediu 786 

desculpas pela ausência na parte da manhã e lamentou ter perdido 787 

parte dos debates e dos encaminhamentos; Colocou um 788 

questionamento sobre a política nacional de cultura, então os 789 

colegiados setoriais tinham que ter sincronismo e nivelamento com as 790 

instâncias do CSLL para com o CNPC, o que não impedia de levar ao 791 

CNPC algumas sugestões e encaminhamentos. O Sr. Vítor Tavares 792 

(Associação Nacional de Livrarias - ANL) colocou que após a mudança 793 

de Câmara para Colegiado havia ficado confuso, e eles haviam pedido 794 

ao Fabiano que fizesse uma apresentação para explicar as 795 

prerrogativas de todo esse processo. A Sra. Maria das Graças 796 

Castro (Região Centro-Oeste) resgatou as questões do início, pois 797 

teria que ser pertinente quando se está iniciando um processo, teria 798 

que ser pactuado; Colocou que em sua visão o CSLL era subordinado 799 

ao CNPC, pois se haviam questões que não poderiam ser alteradas, 800 
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não teria o que fazer que a sensação era apenas de cumprimento de 801 

tabela, como já havia sido colocado anteriormente. O Sr. Gustavo 802 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) completou colocando que 803 

acreditava que o processo poderia ser mudado, e o CSLL levaria ao 804 

plenário do CNPC para tentar fazer as alterações necessárias; 805 

Explicou que o colegiado tem todo o direito de enviar de volta o 806 

regimento para o plenário, caso não concorde; Questionou os 807 

membros quanto ao encaminhamento de uma mudança de pessoa 808 

física para pessoa jurídica, sairia a pessoa, e ficaria a entidade 809 

nomeada. O Sr. Luiz Antônio de Aguiar (Associação de Escritores e 810 

Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil) mostrou preocupação 811 

quanto às mudanças que estavam sendo feitas, pois elas teriam 812 

pouca possibilidade de ir pra frente, mas tinha esperanças. O Sr. 813 

Ademir Assunção (Movimento Literatura Urgente) sugeriu a 814 

redação, para o artigo 4º, inciso II, onde diz “15 representantes da 815 

sociedade civil organizada, sendo 5 deles eleitos pelos fóruns civis 816 

regionais, e 10 cabendo as entidades representativas dos setores 817 

artístico, produtivo e distribuição e mediação”. A Sra. Maria das 818 

Graças Castro (Região Centro-Oeste) colocou que teriam que 819 

analisar como se daria a partir do artigo 8º a intervenção. O Sr. Luiz 820 

Antônio de Aguiar (Associação de Escritores e Ilustradores de 821 

Literatura Infantil e Juvenil) sugeriu então que se coloque: o exercício 822 

do voto é privativo aos titulares das entidades, e aos representantes 823 

dos 5 fóruns nas macrorregiões. A Sra. Sônia Jardim (Sindicato 824 

Nacional dos Editores - SNEL) colocou que com isso poderia acabar 825 

perdendo a representação. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral 826 

do CNPC) explicou que seriam 10 vagas para o setor de artistas, 827 

produção e distribuição, mediação, então se, por exemplo, o SNEL 828 

ganhou durante um ano, foi reconduzido, no terceiro ano ele não 829 

poderia mais se candidatar, teria que aguardar um ano de janela, e o 830 

fato do SNEL ficar esse ano sem estar lá, não queria dizer que os 831 

editores iriam ficar sem representatividade, eles tinham que 832 
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amadurecer o que significava a representação na cultura. O Sr. 833 

Francisco Auto Filho (Fórum de Secretários de Estado de Cultura) 834 

colocou que quando havia sido proposta a representação por 835 

entidade, a representação anterior, que seria escolhida pelo fórum, o 836 

representante seria do fórum daquela região, aí poderia se fazer o 837 

rodízio e ter a representação, agora representação por entidade, a 838 

entidade representaria o seus associados, isso causaria um conflito. O  839 

Sr. Ademir Assunção (Movimento Literatura Urgente) esclareceu 840 

que em uma entidade política não existiam vagas vitalícias, não 841 

importava a entidade que estaria no colegiado, o que importava era a 842 

qualidade daquela representação e achava uma perda de tempo que 843 

eles estivessem tratando daquele assunto; registrou que parecia que 844 

já estava havendo uma disputa para garantir vagas, e que as vagas 845 

deveriam ser garantidas aos setores, os representantes de cada 846 

categoria caberia a cada uma delas negociarem, deliberarem e 847 

decidirem. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 848 

colocou como proposta de redação, o seguinte: “o exercício do voto é 849 

privativo as entidades”. O Sr. Luiz Antônio de Aguiar (Associação 850 

de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil) sugeriu o 851 

seguinte texto: “o exercício do voto é atribuído as entidades e aos 852 

representantes das cinco macrorregiões ou aos seus suplentes.”. O 853 

Sr. Ademir Assunção (Movimento Literatura Urgente) propôs que 854 

cada setor discutisse e deliberasse a melhor forma, no que diz 855 

respeito à continuidade, pois havia setores que não tinham entidades 856 

que os representassem, ou que mal os representasse, por isso ficaria 857 

a entidade tal, que seria a única que teria condições de representar 858 

aquele setor. A Sra. Maria das Graças Castro (Região Centro-859 

Oeste) concordou, pois o que precisava ser garantido era que 860 

nenhum segmento ficasse sem representação. O Sr. Gustavo 861 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) lembrou que no regimento isso já 862 

constava, era uma alteração que eles já tinham feito a única coisa 863 

que precisava se definir naquele instante era o exercício do voto, que 864 
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ficaria atribuído às entidades, e membros titulares e suplentes, 865 

pessoa física e pessoa jurídica, então ficaria: “O exercício do voto é 866 

atribuído aos representantes das entidades e das cinco 867 

macrorregiões, por meio de seus membros titulares ou suplentes, não 868 

sendo permitido seu exercício por representantes, mesmo que 869 

qualificados”; colocou que ainda tinham destaques nos artigos 10 e 870 

13, que seriam reminiscências da questão dos artigos 2º e 3º, então 871 

ainda tinham destaques nos artigos 2º, 3º, 6º, 10 e 13; informou 872 

então que a idéia seria que eles debatessem a pauta de trabalho, 873 

antes de passar à apresentação do Sr. Pedro Domingues que iria 874 

apresentar o modelo de pré-conferência setorial, que iria valer para 875 

todos os segmentos do Conselho, por determinação do Secretário 876 

Executivo Alfredo Manevy. A Sra. Maria das Graças Castro (Região 877 

Centro-Oeste) questionou qual seria o encaminhamento do 878 

Regimento Interno. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do 879 

CNPC) colocou que tinha ficado acordado que primeiro eles tratariam 880 

da pauta de trabalho, a periodicidade, os assuntos que seriam 881 

tratados nas próximas reuniões e depois abordariam o regimento, ou 882 

seja, eles não fechariam o regimento, enquanto não fechassem o 883 

plano de trabalho; explicou que existiam regimentos que demoraram 884 

anos para serem aprovados, como o regimento do CNS, que teria 885 

levado 9 anos, então não tinha a pretensão de aprovar tudo naquele 886 

dia, eles poderiam não aprovar, ver como funcionaria em uma, duas 887 

ou três reuniões, e depois voltariam a essa questão, pois não era 888 

uma amarra. A Sra. Maria das Graças Castro (Região Centro-889 

Oeste) colocou que seu questionamento era com relação às questões 890 

que necessitavam ser encaminhadas ao plenário do CNPC, como seria 891 

o encaminhamento disso. O Sr. José Castilho (Secretaria Executiva 892 

PNLL) sugeriu que fosse encaminhada uma convocação imediata do 893 

colegiado, caso não fosse aprovado o encaminhamento do CSLL no 894 

plenário do CNPC, para que eles pudessem tomar uma decisão. O Sr. 895 

Rosalvio José Sartott (Região Sul) colocou que grande parte das 896 
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discussões poderiam ter sido abreviadas se eles adotassem uma 897 

mecânica um pouco diferente, sugeriu que eles adotassem outros 898 

procedimentos que permitissem que eles aproveitassem melhor 899 

aquele espaço e que não ficassem argolados pelo tempo, e achava 900 

que estavam sendo vítimas de não terem adiantado essas discussões 901 

e reiterou que eles discutissem antes de estarem ali como deveriam 902 

ficar aquelas questões. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do 903 

CNPC) colocou que seria fundamental ter uma nova reunião do 904 

colegiado, devido aos assuntos que não tiveram possibilidade de 905 

serem tratados; Propôs que fosse em novembro, casando com a 906 

proposta do Sr. Castilho, logo após a reunião do CNPC, pois eles 907 

avaliariam a decisão do CNPC e depois já fariam a reunião, então 908 

para facilitar no conselho, e levando em consideração o artigo 14, o 909 

plenário do colegiado poderia alterar o regimento sempre, desde que 910 

tivesse 2/3 do plenário, e considerou razoável que se tivesse 2/3 ali 911 

no plenário, sensíveis àquela questão e que eles poderiam voltar e 912 

alterar quando quisessem; sugeriu que todos os destaques que 913 

feriam o regimento do plenário do CNPC, seriam levados e ficariam 914 

suspensos, o regimento seria aprovado e seria encaminhada uma 915 

recomendação, e o que fosse necessário seria aprovado 916 

posteriormente, o que não feria o regimento interno poderia ser 917 

aprovado depois, e naquela mesma reunião seria foi aprovada uma 918 

convocatória de outra reunião extraordinária com ponto de pauta, 919 

para rediscutir o regimento interno; informou que a reunião do Livro 920 

e Leitura seria no dia 20 de novembro. O Sr. Fabiano dos Santos 921 

(Diretor do Livro e Leitura – Ministério da Cultura) explicou que isso 922 

deveria servir como exemplo aos outros colegiados, pois haviam 923 

outras instâncias de discussão que tinham essa demanda, ser 924 

presidido pelo secretário-geral ou pelo coordenador-geral e não 925 

envolver as instâncias ao desenvolvimento dessas políticas pode fazer 926 

com que esses diretores achem que não tem uma responsabilidade 927 

maior. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) colocou 928 
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que a proposta discutida nos outros colegiados não contemplaria a 929 

demanda do CSLL; encaminhou que fizessem uma proposta a ser 930 

encaminhada. O Sr. Francisco Auto Filho (Fórum de Secretários de 931 

Estado de Cultura) sugeriu que ficasse a seguinte redação: “A 932 

coordenação dos colegiados será feita pelos respectivos órgãos 933 

administrativos do Ministério da Cultura em cooperação com a 934 

secretaria executiva do CNPC”, pois assim tudo que fosse tratado 935 

teria que ser reportado do Secretário-Geral do Conselho. O Sr. 936 

Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) sugeriu que eles 937 

focassem na pauta de trabalho, teriam a reunião no dia 20 de 938 

novembro; passou à formulação da pauta, os temas a serem 939 

discutidos. O Sr. Luiz Antônio de Aguiar (Associação de Escritores 940 

e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil) sugeriu que a princípio 941 

teria que se discutir o PNLL, o Pró-Ler. O Sr. Fabiano dos Santos 942 

(Diretor do Livro e Leitura – Ministério da Cultura) disse que tinham 3 943 

pautas principais que eles teriam que escolher a ordem de discussão 944 

delas, uma seria o Plano Nacional de Livro e Leitura, de avaliar os 945 

aspectos frágeis, os aspectos nos quais eles teriam avançado os 4 946 

eixos, o outro tema seria o Fundo Setorial Pró-Leitura, pois a 947 

perspectiva era estar encaminhando no mesmo mês a proposta de 948 

lei, até mesmo qual seria o papel do colegiado nesse debate no 949 

congresso, e terceiro seriam as ações do Livro e Leitura no Ministério, 950 

e no MEC, avaliar os problemas do Ministério da Cultura no PNLL e 951 

também do Ministério da Educação, e o programa Mais Cultura, no 952 

sentido de avaliar e qualificar as ações do Ministério. O Sr. Carlos 953 

Alberto Xavier (MEC) retomou o que havia sido colocado pelo Sr. 954 

Fabiano, pois o programa Mais Cultura e o Plano de Desenvolvimento 955 

da Educação foram lançados em abril de 2007 no Palácio do Planalto, 956 

e o PDE incluía a cooperação com 8 ministérios e 12 instituições 957 

outras, em um conjunto de 54 programas e projetos que 958 

completavam esse plano, e a principal premissa era a convergência 959 

de esforços e recursos e a melhora da qualidade da educação no país, 960 
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então a articulação que eles buscavam era no sentido de melhorar a 961 

qualidade da educação; recomendou ao CNPC que na cultura se 962 

fizesse uma re-união de todas essas conferências. O Sr. Gustavo 963 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) disse que precisaria sair, pois 964 

também participaria dessa reunião no MEC, então ficou acordado que 965 

a pauta da próxima reunião seria escolher um entre PNLL, Fundo 966 

Nacional da Leitura e Programas e Ações do Livro e Leitura. A Sra. 967 

Maria das Graças Castro (Região Centro-Oeste) colocou que a 968 

questão do fundo setorial era emergencial, pois dia 15 de novembro 969 

iria para a Câmara, ela colocou que tinha uma pessoa da reitoria que 970 

tinha ações diretas com a banca de Goiás por conta das emendas que 971 

eram encaminhadas para a universidade e ela se predispunha a 972 

colocar essa questão para o Reitor, para convocar uma reunião com 973 

os assessores desses parlamentares para solicitar apoio, mas eles 974 

precisavam ganhar essa causa e nem adiantava falar do fundo sem 975 

antes lidar com isso. O Sr. Fabiano dos Santos (Diretor do Livro e 976 

Leitura – Ministério da Cultura) colocou que a pauta deveria ser a 977 

avaliação do plano e a institucionalização do plano. O Sr. Francisco 978 

Auto Filho (Fórum de Secretários de Estado de Cultura) colocou 979 

outro ponto de pauta, que era a recriação do Instituto Nacional do 980 

Livro, que eles deveriam insistir nisso, pois como Secretário de 981 

Cultura de Estado e representante do Fórum estava insatisfeito com o 982 

tratamento da Literatura dentro do Ministério, sem nem discutir 983 

recurso, mas eles deveriam discutir isso, e quanto ao PNLL está certo 984 

tem que avaliar e tem que se tornar permanente. O Sr. Gustavo 985 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) colocou que a próxima reunião 986 

seria no dia 20 de novembro, os pontos de pauta eram o Regimento 987 

Interno, para avaliar as modificações, avaliar a institucionalização do 988 

PNLL, com dois sub-pontos, o Fundo e o Instituto; Esclareceu que o 989 

último ponto do regimento interno, eles iriam aprovar e fazer apenas 990 

mais uma modificação, no artigo 2º, parágrafo 2º, ficou a redação: 991 

“Na ausência do Secretário-Geral do CNPC o plenário será presidido 992 
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pelo Coordenador-Geral do CNPC ou pelo Diretor do Livro e Leitura, 993 

estrutura integrante do SFC”. O Sr. Francisco Auto Filho (Fórum de 994 

Secretários de Estado de Cultura) reiterou que não concordava, a 995 

proposta era que a Coordenação não ficasse a cargo do Secretário-996 

Geral do CNPC e sim do órgão responsável dentro do Ministério por 997 

aquela área, no caso a DGLL, na pessoa do Sr. Fabiano Santos, tendo 998 

que se reportar ao Secretário-Geral do Conselho. O Sr. Gustavo 999 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) colocou que eles, naquela 1000 

instância não teriam como pactuar essa demanda; Solicitou que eles 1001 

fizessem a redação da recomendação e encaminhassem formalmente 1002 

ao Secretário-Geral do CNPC e eles tinham que estar com isso pronto 1003 

na semana seguinte para que desse tempo para as formalidades 1004 

necessárias; informou que o Sr. Pedro Domingues iria fazer a 1005 

apresentação. O Sr. Ademir Assunção (Movimento Literatura 1006 

Urgente) colocou que no que se referia ao Livro e a Leitura tinham 1007 

questões urgentes, de um manifesto que eles teriam lançado há cinco 1008 

anos com questões como Fome e Literatura, e eles teriam colocado 1009 

em várias instâncias com os Ministros, que era a necessidade de 1010 

políticas de fomento a criação literária, que tinham algumas 1011 

diferenças, pois o fenômeno literário não acontecia só no livro, e 1012 

tinham a necessidade dos escritores de fomento a linguagem, e após 1013 

tudo via novamente só como Livro e Leitura e sem a Literatura, e era 1014 

angustiante ver que após quatro anos não havia tido nada em torno 1015 

do fomento da criação literária, apenas os pequenos avanços que 1016 

teriam acontecido como Bolsa Petrobrás e Bolsa Funarte, mas que 1017 

faltava muita coisa do que teria sido sugerido, e havia uma confusão, 1018 

pois o Livro era a Mídia, era o meio, e a Literatura que era a 1019 

Linguagem, e reiterou que eles continuariam insistindo nesse 1020 

movimento, no caso deles não adiantava apenas uma política de Livro 1021 

e Leitura, mas faltava incentivo à criação Literária e colocou a 1022 

situação da Revista Coyote, que havia sido criada por três jornalistas 1023 

e escritores, que era considerada pela crítica uma das melhores 1024 
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revistas literárias do Brasil, não a maior, mas em termos de 1025 

qualidade, e ela iria morrer, pois haviam chegado ao ponto de que 1026 

não tinham como sustentar a revista mais, então chamava a atenção 1027 

para que se tivesse a discussão com a sociedade civil e que houvesse 1028 

avanços nessa área e eles iriam continuar brigando por esse 1029 

movimento, eles reivindicavam a criação de uma estrutura interna da 1030 

Funarte, uma Diretoria da Literatura para que eles pudessem ir além 1031 

do livro, pois o fenômeno literário ia além do Livro. A Sra. Norma 1032 

Sandra Ferreira (Associação de Leitura do Brasil - ALB) chamou a 1033 

atenção de todos que eles deveriam tratar desse assunto na próxima 1034 

reunião, pois até em respeito ao Sr. Pedro Domingues que estava lá 1035 

para fazer a apresentação. 3) Informes, Deliberações e 1036 

Encaminhamentos. O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC) 1037 

avisou a todos que o material estava disponível no site do Conselho 1038 

onde constava nos colegiados setoriais teria o link “Pré-conferências” 1039 

e disse que seria bastante breve para contemplar a informação; 1040 

procedeu a apresentação das Pré-Conferências Setoriais colocando 1041 

todas as características da mesma; Concluiu que a partir do que 1042 

estava disponibilizado no site, daquela apresentação, e das 1043 

discussões que estavam na Diretoria poderiam ter mais 1044 

esclarecimentos. O Sr. Fabiano dos Santos (Diretor do Livro e 1045 

Leitura – Ministério da Cultura) reiterou a importância da Pré-1046 

Conferência, e lembrou que, como colocado pelo Sr. Pedro 1047 

Domingues, na conferência anterior as discussões teriam sido muito 1048 

frágeis e eles falavam mais dos aspectos de comunicação do que da 1049 

cultura, especificamente, e dessa vez eles teriam mais espaço para 1050 

discutir os assuntos deles, era um espaço fundamental para que eles 1051 

estivessem, para tirar os delegados, para tratar do PNLL, todos os 1052 

que estavam no CSLL já eram delegados natos, mas era importante 1053 

que eles dessem a devida importância que o encontro merecia, 1054 

seriam no dia 25 e 26 de janeiro. Sr. Francisco Auto Filho (Fórum 1055 

de Secretários de Estado de Cultura) questionou quem bancaria 1056 
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financeiramente as pré-conferências. O Sr. Pedro Domingues 1057 

(Consultor SPC) colocou que as expensas ficavam a cargo do 1058 

Ministério da Cultura, o que estaria em discussão seria o nível de 1059 

mobilização do Ministério da Cultura em termos de parcerias e em 1060 

alguns setores, até por decisão dos setores, como no caso de Cultura 1061 

Popular, o deslocamento dos representantes estaduais estaria 1062 

ocorrendo a cargo das entidades que eles representavam, cabendo ao 1063 

Ministério a articulação, hospedagem e os trabalhos em si. O Sr. 1064 

Fabiano dos Santos (Diretor do Livro e Leitura – Ministério da 1065 

Cultura) esclareceu que essas pré-Conferências estariam discutindo 1066 

os próprios eixos temáticos da Conferência Nacional de Cultura, então 1067 

eles teriam um documento base e fazendo a relação com a área. O 1068 

Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC) explicou que eles teriam 1069 

cinco eixos gerais: gestão e institucionalidade da cultura, produção 1070 

simbólica, o eixo da cidade como fenômeno cultura, diversidade e 1071 

cidadania, eram os focos dos quatro eixos, mas o desafio que estaria 1072 

sendo discutido era que esse debate fosse em cima da elaboração dos 1073 

planos setoriais e não discussão geral que teria um outro viés, o foco 1074 

seria na gestão cultural e federativa, enquanto em outros setores o 1075 

desafio era um debate matricial sobre os desafios daquele setor. O 1076 

Sr. Rosalvio José Sartott (Região Sul) colocou que esteve na 1077 

primeira Conferência Nacional de Cultura e que os grupos de 1078 

discussão venceram, que os debates se afloraram, no grupo em que 1079 

ele estava, pela maior representação dos outros setores, e todas as 1080 

proposições que ele havia colocado não haviam sido nem mesmo 1081 

relatadas, pois quando havia recebido o documento, as proposições 1082 

não estavam lá, então pedia uma atenção quanto a isso. O Sr. Pedro 1083 

Domingues (Consultor SPC) esclareceu que o debate setorial deveria 1084 

ser encaminhado na íntegra ao setor e ao locos de discussão do 1085 

setor, que seriam os Planos Setoriais, e como cada setor 1086 

encaminharia uma proposta geral por eixo, não haveria condições de 1087 

abrigar todo o universo daquele setor no debate geral da conferência. 1088 
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O Sr. Fabiano dos Santos (Diretor do Livro e Leitura – Ministério da 1089 

Cultura) questionou se havia algo mais a ser tratado, não tendo mais 1090 

nada a ser abordado, encerrou a reunião, lembrando a todos que a 1091 

próxima seria no dia 20 de novembro, com a pauta do Regimento, 1092 

definição final, PNLL, Fundo e a questão do Instituto; Agradeceu a 1093 

presença de todos e deu por encerrada a reunião.  1094 


