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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

COLEGIADO SETORIAL DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO SETORIAL DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA 

 

Local: Brasília - DF 

Data: 15 e 16 de setembro de 2013.  

 

Aos quinze e dezesseis dias do mês de julho de dois mil e treze teve início a Reunião Ordinária do 1 

Colegiado de Literatura, Livro e Leitura, sob a Coordenação da Elisa Campos Machado – Diretora 2 

do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Estiveram presentes os seguintes participantes: Renato 3 

Lessa – Presidente da Fundação Biblioteca Nacional; Edgar Jesus Figueiredo Borges – 4 

Criativa/Roraima; Taís Amaral Moraes – Rio Grande do Sul; Elis Castelhano – Gerente-Executiva 5 

do Sindicato Nacional dos Editores de Livros; Maria do Socorro S. Flores – Representante do 6 

Nordeste/Ceará; Kelsen Bravos da Silva – Criativa/CE; Márcia Cavalcante – Porto Alegre/RS; João 7 

Manoel Maldaner Carneiro – Cadeia Produtiva do Livro e Leitura; Michel Etlin – Irauçuba/CE; 8 

Maria Rosineide Santana dos Santos – Coordenadora de Rodas de Leitura/Sergipe; Isis Valéria 9 

Gomes – Presidente do Fundo Nacional do Livro Infantil e Juvenil; Bernardo Jorge Israel Gurbanov 10 

– Representante do Sudeste; Aníbal Araújo Perea – Representante Centro-Oeste/DF; Eduardo 11 

Vasconcellos – Cadeia Criativa/AL; Lurdiana Araújo – Cadeia Criativa/DF; Carlos Henrique S. G. 12 

Figueiredo – Representante Norte/PA; Cleide – Chefa Substituta da Diretoria Legislativa da Câmara 13 

Legislativa; João Tavares Lira – Rio de Janeiro; Rosário Guedes – Consultora PRODOC do Plano 14 

Nacional do Livro e Leitura; Marcelo Pedroso; Veridiana; Rafael Oliveira; Evaristo Nunes; Magali 15 

Magela Moura – Coordenadora do CNPC; José Castilho Marques Neto – Plano Nacional do Livro e 16 

Leitura; Taiza Mara Rauen Moraes – Mediação/SC; Félix; Carlos Xavier – MEC; Eduardo Ballarin 17 

– Diretor de Gestão Estratégica do MEC; Faiuza; Thales.ABERTURA: Um participante inicia a 18 

reunião discorrendo que fazer uma revisão no sentido de aproximar os planos das metas 19 

estabelecidas na medida em que as metas do Plano Nacional serão elaboradas, é o foco central da 20 

reunião, mas o objetivo é garantir o espaço com diálogo, com interlocução entre a sociedade e o 21 

governo para buscar entendimento da demanda das sociedades.  Sr. Renato Lessa (Presidente da 22 

Fundação Biblioteca Nacional) cumprimenta a todos e explana que é sua primeira participação no 23 

Conselho. Relata que com acompanhamento muito grande da biblioteca manifestou a Ministra 24 

algumas preocupações, entre elas, a concentração de funções no âmbito da Biblioteca Nacional, que 25 

do seu ponto de vista não condiziam com as missões tradicionais e fundamentais com uma 26 

biblioteca pública deve ter e uma delas dizia respeito à presença na Biblioteca Nacional de uma 27 

dimensão fundamental, importantíssima da cultura brasileira que é exatamente a gestão da política 28 

do livro. Existe a percepção da necessidade do estado brasileiro em reconquistar, reconfigurar ou 29 

estabelecer para sua capacidade regular de produzir política pública do setor do livro, da literatura e 30 

da leitura. Explica que por um lado a política ficava aprisionada nas limitações da Biblioteca 31 

Nacional e por outro lado à própria Biblioteca Nacional pela magnitude das ações implicadas na 32 

política acaba tendo suas atividades ordinárias também prejudicas. Entende que as instituições 33 

nacionais que produzem políticas públicas por território brasileiro em princípio tem que está 34 

alocada no Ministério que tem esta prerrogativa mais ampla e que oportunidade que está se abrindo 35 

da reconfiguração da política, definição de atores fundamentais para condição desta política. 36 

Discorre que é com muita satisfação que está participante dessa reunião como representante da 37 

biblioteca que abriga a política de livro e leitura, mas também abriga na perspectiva de criar 38 

condições para que o país tenha uma instituição forte, estável, de estado, imune a flutuação dos 39 
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governos. O Sra. Elisa Campos Machado (Diretora do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas) 40 

cumprimenta a todos e explana que a ideia é trabalhar no sentido de planejar a ação na Conferência 41 

Nacional de Cultura que acontece em novembro, aproveitando a tempo para discutir o Plano 42 

Nacional do Livro e Leitura e para revisar os pontos do Plano Nacional. O Sr. Aníbal Araújo Perea 43 

(Representante do Centro-Oeste – DF) cumprimenta a todos e propõe a revisão do edital, em virtude 44 

que no edital não constava a Sra. Elisa Campos Machado como Diretora de Política de Livro e 45 

Leitura. A Sra. Elisa Campos Machado esclarece que é Coordenadora-Geral do Sistema Nacional 46 

de Bibliotecas Públicas desde 2011 e em 22 de maio de 2013 foi nomeada como Diretora do Livro e 47 

Literatura Substituta e questiona se a Portaria que o Sr. Aníbal Araújo Perea se refere é a Portaria de 48 

Constituição do Colegiado. Um participante relata que não vê questão na medida em que a Sra. 49 

Elisa Campos Machado responde pela Diretoria na ausência do seu titular. A Sra. Elisa Campos 50 

Machado segue para a manifestação livre dos membros do Colegiado e todos os participantes se 51 

pronunciam sobre as expectativas de sua participação do Colegiado. A Sra. Elisa Campos Machado 52 

passa para o próximo item de pauta sobre a participação da carta. A Sra. Maria do Socorro S. Flores 53 

– Mileide (Representante Nordeste – Ceará) entende que seria interessante iniciar com as leituras 54 

das atas das reuniões anteriores. Um participante explica que as atas são um processo doloroso no 55 

Ministério e que ainda não foi concluída a ata da eleição, mas já está em fase de conclusão. Discorre 56 

que já estabeleceu uma mudança na mecânica das reuniões e que a ideia do encontro é fechar um 57 

documento com as principais deliberações e ser assinado por todos, que não substitui a ata, mas 58 

registra na própria reunião quais foram os elementos estratégicos de discussão dentro do grupo. 59 

Uma participante relata que a proposta inicial da carta foi uma proposta de elaboração de uma carta 60 

dirigida realmente a Ministra. O Sr. Aníbal Araújo Perea entende que por uma questão de ordem, 61 

deve ler as atas anteriores, pois dão base histórica até para a formulação da carta e entende também 62 

que quando existe uma inversão de pauta deve ser comunicado para todos para saber como será 63 

conduzido. Outro participante explana que está sendo seguido rigorosamente o que está proposto na 64 

pauta. Uma participante relata que faltou a leitura do regimento e um participante esclarece que o 65 

regimento está colocado apenas para registrar a entrega do regimento para os participantes e que 66 

tem o prazo até a próxima reunião para fazer equipamentos e sugestões de alteração do regimento. 67 

Outro participante explica ao Sr. Aníbal Araújo Perea que já foi distribuído à ata da penúltima 68 

reunião e da última reunião ainda não foi possível finalizar sua produção, mas acredita que na 69 

próxima semana será encaminhado a ata para todos. Um membro explana que devido à instalação 70 

de todos os 17 Colegiados, está sendo feito um nivelamento dos regimentos de todos os Colegiados, 71 

por isso foi colocado para todos os Colegiados à proposta de fazer alguma alteração no regimento. 72 

Outro membro esclarece que não consta com item da pauta as sugestões de alteração do regimento, 73 

é apenas uma comunicação para todos, caso queiram incorporar alguma alteração no regimento 74 

interno. Uma participante realiza a leitura da carta para a Ministra e outra participante sugere retirar 75 

da carta às metas que estão acontecendo. O Sr. José Castilho Marques Neto entende que a carta é 76 

extremamente oportuna e que com relação aos seis pontos colocados do ponto de vista do Plano 77 

Nacional do Livro e Leituras e das diretrizes estão de acordo com as ações fundamentais. Discorre 78 

tem que ver cada uma das metas para situar as várias metas apontadas no item I, no item II entende 79 

que a atuação da SAI e da Presidência tem dados para as reuniões a valorização do papel 80 

institucional do Colegiado. No item III, a institucionalização do Instituto Nacional do Livro e 81 

Leitura, Literatura e Bibliotecas, o PNLL e do Fundo Setorial do Livro, são três alicerces 82 

fundamentais, são prioridades estratégicas que serão trabalhadas. Deixa claro que Instituto Nacional 83 

do Livro, Leitura, Literatura em 2010 já existia um projeto de lei totalmente colocado que deve ser 84 

colocado em discussão novamente para reforçar por este Colegiado e levado às instâncias 85 

necessárias para o poder executivo e para o Parlamento. Relata que o Plano Nacional do Livro e 86 
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Leitura recebeu a sanção do Decreto Presidencial e tem hoje uma institucionalidade mais estável do 87 

que a Portaria Interministerial. A questão do Fundo Setorial do Livro entende que é algo que precisa 88 

ser debatido, pois sumiu da pauta nos últimos dois anos e meio. Informa que a valorização da 89 

interlocução com o Colegiado Livro e Leitura voltando a ser feita via diretoria do livro da DLLB 90 

está em andamento. Sobre o item V, o diálogo com o Ministério da Educação em questões 91 

substantivas e questões que implicam as metas e os objetivos do Plano Nacional do Livro e Leitura, 92 

foram bastante interrompidas. Comunica que dia 17 terá a primeira reunião com a Secretaria-93 

Executiva do Ministério da Educação e pretende criar uma agenda de trabalho que entre outras 94 

questões vai levantar a questão das bibliotecas. Adianta que é tão importante a questão da 95 

implantação das bibliotecas, quanto à discussão das concepções e leituras do Ministério da 96 

Educação da formação da mediação da leitura. A Sra. Elisa Campos Machado propõe que continue 97 

com a discussão do Plano Setorial até 12h30 e passe a último item da pauta para o período da tarde 98 

sobre a apresentação da discussão sobre a metodologia e a construção da revisão para o Colegiado 99 

de Música e da Leitura em conjunto para otimizar o tempo. O Sr. Bernardo Jorge Israel Gurbanov 100 

(Representante do Sudeste) faz a leitura da posição da Câmara Brasileira do Livro endossada pelo 101 

Sindicato Nacional Diretores de Livros em relação à carta e do Fundo do Pró-Leitura, que destaca a 102 

proposta de destinar para formação deste fundo a importância de 1% do imposto de renda a pagar. 103 

Entende que a postura do mercado está no limite, como dado adicional 12% das livrarias do país o 104 

ano passado 2012 fecharam suas portas, de 3.600 passamos para 3.050 e que tem tomar cuidado 105 

com a leitura de dados globais do mercado que apontam crescimento de produção e crescimento de 106 

faturamento, porque existem informações que não são fáceis de detectar nas simples leituras dos 107 

números. Uma delas é o crescimento desigual e o processo de concentração que está ocorrendo no 108 

mercado do livro, que no Brasil que faz com que grande parte dos setores e da cadeia produtiva 109 

esteja profundamente debilitada e sobre ameaça de extinção. A Sra. Elisa Campos Machado lembra 110 

que item V adoção de redobrado esforço da efetiva implementação da Lei 12.244 que visa à 111 

universalização das bibliotecas escolares nas instituições de ensino no país e também é um esforço 112 

para universalização das bibliotecas públicas nos Municípios. O Sr. Marcelo Pedroso explana que o 113 

item VII sobre a proposta de vinculação do Conselho Nacional de Política Cultural a Secretaria-114 

Executiva do Ministério da Cultura sair da seara da Secretaria da Articulação Internacional, entende 115 

que o pleito deve ser formado de outra forma e tem que ter a vontade ambos os lados no sentido de 116 

reconstruir o processo de garantir que politicamente alcance os objetivos esperados. A Sra. 117 

Veridiana discorre que amanhã terão que debater sobre a elaboração de um cronograma de trabalho 118 

para a revisão do Plano Setorial do Livro e Leitura e entende que amanhã deve ser priorizada a 119 

aprovação ou alteração do regimento interno. Sugere marcar uma nova reunião antes da 120 

Conferência. O Sr. Kelsen Bravos da Silva (Criativa – CE) reforça a importância da discussão do 121 

Fundo Setorial do Livro e relata que aprova desde já a inclusão das bibliotecas públicas no item V. 122 

A Sra. Maria do Socorro S. Flores defende que o item VII precisa de uma melhor redação. O Sr. 123 

Aníbal Araújo Perea relata que a proposta no item I que trata dos desenvolvimentos tem três metas 124 

do Plano que já atentam para essa situação, a 29 abre o precedente para a questão do serviço ou 125 

mais para uma biblioteca inclusiva se pensando nas necessidades especiais, motoras e sensoriais, o 126 

32 atenta para a questão da totalidade ou dos 100% das bibliotecas públicas dos municípios, em 127 

específico na questão do serviço, o 34 trata da modernização da biblioteca e também 50% das 128 

instalações da biblioteca. O Sr. Carlos Herinque S. G. Figueiredo (Representante Norte – PA) 129 

entende que fundamental debater o regimento, mas que deve ser on-line para ganhar tempo para 130 

discutir questões que são extremamente relevantes e que a carta lida, também não deva tomar o 131 

tempo, pois o foco é vencer a revisão do Plano. Uma participante relata que gostaria de voltar ao 132 

regimento para que na Conferência não haja dúvida sobre a atuação do Colegiado. A Sra. Márcia 133 
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Cavalcante (Porto Alegre/RS) parabeniza o Sr. Bernardo Jorge Israel Gurbanov pela elaboração da 134 

carta pelo Sindicado e pela Câmara Brasileira do Livro e entende que a discussão deve ser pauta 135 

sobre o fundo setorial. A Sra. Maria Rosineide Santana dos Santos (Coordenadora de Rodas de 136 

Leitura/Sergipe) discorre que o regimento aborda que os convidados que tem direito a voz e que a 137 

participação na Plenária do Suplentes que não pode ter direito ao menos a voz é estranho, entende 138 

que é um problema que pode ser visto depois do regimento. Um participante entende que a leitura 139 

do Artigo 8º dá solução, quando se trata de deliberar algo, a participação é aberta para qualquer 140 

outra pessoa, inclusive o suplente. Uma participante relata que no item VI que trada de uma 141 

vinculação do trabalho da Educação do Ministério da Cultura tem se ouvido falar nos últimos 142 

tempos. Informa que o Mais Cultura é uma oportunidade de organizar os trabalhos na área de 143 

literatura nas escolas e a inscrição de projetos termina no dia 10 de agosto. Com relação da questão 144 

da biblioteca, explana que a biblioteca em muitas políticas do governo, principalmente no 145 

Ministério da Educação tem se confundido com sinônimo de compra de acervo, coleção de livro e 146 

nada mais, entende que é importante ficar atento para não entrar na situação de mandar livros para 147 

as escolas sem saber se a mesma está preparada para receber. O Sr. João Tavares Lira (Rio de 148 

Janeiro) discorre que com relação ao item III da carta existe uma urgência para retomar o Instituto 149 

do Livro e não será construído o instituto se não estiver efetivamente recursos para isso, por isso a 150 

questão do fundo é tão importante e fundamental. Sugere que tenha já aprovado pelo Colegiado a 151 

constituição de um grupo de trabalho para discutir a formação do fundo, retomando os estudos e os 152 

trabalhos realizados anteriormente. Uma participante reforça a ideia da importância do fundo 153 

setorial, pois o instituto não será possível ser constituído sem o fundo e entende que a revisão do 154 

Plano do Livro, da literatura é algo primordial a ser discutido nesse momento. O Sr. Edgar Jesus 155 

Figueira Borges (Criativa – Roraima) entende que todos estão concordando que a carta tem que ser 156 

encaminhada com acréscimos e sugere que o Sr. Bernardo Jorge Israel Gurbanov compartilhar a 157 

carta com o MinC. Explana que a região Norte existe um problema gravíssimo com relação às 158 

bibliotecas, em que kits de biblioteca foram enviados aos municípios para prédios que hoje estão 159 

fechados ou que funcionam apenas no horário comercial. Uma participante entende que haverá 160 

alguns acertos na carta e que os participantes precisam fazer uma nova escrita para depois fazer a 161 

aprovação. Outra participante sugere fechar um grupo de três pessoas para fechar a carta. Uma 162 

participante entende que precisa passar a carta para a parte de tarde para ser feito um debate maior. 163 

Um participante discorre que não houve consenso nos debates on-line sobre a entrega ou não da 164 

carta, e que agora é o momento de colocarem as suas opiniões sobre esse assunto. Outro 165 

participante entende que deveria definir com será encaminhado e afirma ser contrário à rediscussão 166 

da carta. A Sra. Elisa Campos Machado discorre que existe duas sugestão, primeira que a maioria 167 

entende que a carta já foi discutida e agora precisa definir o grupo de trabalho para fazer os 168 

acréscimos e revisões que forem necessárias para posterior encaminhamento, a segunda, a 169 

ampliação da discussão. Um participante relata que o debate sobre a carta on-line se deu entre os 170 

representantes da sociedade civil do Colegiado, devido os representantes do governo não estarem 171 

indicados. Para a carta seja do Colegiado precisa de um debate do Colegiado. Outro participante 172 

relata que houve dois pontos de discórdia, um com relação à inclusão da Lei 12.244 que acabou 173 

sendo mantido e a outro com relação ao fundo setorial. Depois houve consenso nos dois pontos e 174 

não vê porque a carta não pode ser aprovada e encaminhada. Os participantes continuam debatendo 175 

sobre a carta e um membro da reunião contextualiza um pouco sobre a questão do Fundo Setorial. 176 

Entende que merece ser discutido na pauta de hoje a ideia de análise situacional e diagnóstico 177 

dentre da revisão do PNLL e que deve discutir quais os outros setores e trazer uma proposta final 178 

para ser consultada e discutida nesse Plenário que é o órgão consultivo final. Afirma que é 179 

necessário ter uma discussão aprofundada sobre o fundo setorial. Outro membro entende que o 180 
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modelo do fundo segue uma lógica que é aplicada em outras áreas, só que a realidade das 181 

telecomunicações é totalmente diferente no mercado do livro da cadeia produtiva do livro, sendo a 182 

tecnologia muito mais potente que o mercado livreiro. Propõe que a cadeira que contribua com o 183 

fundo seja composto por iniciativa privada, mas que exista subsídio da parte do governo também. 184 

Os participantes discutem sobre a inserção na pauta da reunião de amanhã do debate do regimento e 185 

uma participante propõe fazer uma terceira reunião extraordinária dentro da Conferência. A Sra. 186 

Elisa Campos Machado coloca em votação a inclusão da discussão do regimento na pauta da 187 

reunião de amanhã e cinco votam a favor, colocando na pauta. Então é interrompido a reunião para 188 

o Almoço. Um participante reinicia a reunião relatando que foi optado fazer uma discussão conjunta 189 

com o Colegiado de Música e o Colegiado de Livro, Leitura e Literatura sobre a proposta e a 190 

discussão por parte da Secretaria de Políticas Culturais em seguida cada Colegiado separadamente 191 

fará um debate. Será apresentando sobre as plataformas do Ministério, especialmente o SNIIC, 192 

Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. O Sr. Rafael Oliveira (Diretor da 193 

Secretaria de Políticas Culturais) cumprimenta a todos e explana que o processo de implementação 194 

do Plano Nacional Cultura passa por um desdobramento que foi definido como Plano Nacional em 195 

planos territoriais, seriam Planos Estaduais, Municipais e Setoriais. O Plano Nacional é um 196 

orientador do processo de elaboração e implementação de Políticas Públicas para o país, e deve ser 197 

desdobrado nas especificidades territoriais e setoriais. As Conferências Municipais e Estaduais 198 

nesse ano, para os estados e municípios que não possuem Planos, servirão para um processo de 199 

escuta que vai se desenvolver depois, metodologicamente, na elaboração do plano. Para aqueles que 200 

já possuem, servirá para legitimar o processo, para aprovar o seu Plano, para definir as suas metas. 201 

Informa que o Conselho Nacional de Política Cultura conseguiu pela primeira vez ter todos os 202 

Colegiados instalados e relata que o desafio agora é fazer com que todos esses Colegiados elaborem 203 

seus planos setoriais, ao mesmo tempo, fazer com que os Planos Setoriais já elaborados, ajudem na 204 

implementação do Plano Nacional de Cultura. Discorre que o Plano de Cultura nada mais é do que 205 

um instrumento do planejamento. O Sr. Valmir interrompe a apresentação e explana que na emenda 206 

constitucional 216-A não inseriu nenhum apoio ao desenvolvimento e atuação diretamente as artes 207 

e questiona se é possível inserir na mesma uma atenção artística. O Sr. Rafael sugere que seja feita 208 

uma leitura atenta pensando na complexidade do texto que está redigida na emenda, pois foi um 209 

texto produzido pelos congressistas e o Ministério acompanhou todo o processo, para verificar de 210 

fato, se há necessidade de pensar nessa alteração. O conceito de Cultura também abrange a questões 211 

das artes. O Sr. Rafael Oliveira retoma a apresentação relatando que se o Plano é de cultura, o Plano 212 

Nacional de Cultura, o setorial é da manifestação cultural específica, que pode ser uma linguagem 213 

artística. Quando se fala do Planos Setoriais está dando ênfase,no caso das linguagens artísticas, a 214 

um conjunto amplo de manifestações naquela linguagem. O Sr. Lúcio relata que a sua preocupação 215 

é para que as artes estejam também nos planos culturais, evidenciado com apoio e com estrutura de 216 

verba. O Sr. Rafael Oliveira sugere, quando começar uma discussão sobre o Plano de Cultura dos 217 

estados e municípios e de um setor, usar como base as 53 metas do Plano Nacional de Cultura, que 218 

são uma interpretação mais sintética do plano como um todo. O tema cultura e arte acaba sendo 219 

deportado, porque politicamente os Colegiados das linguagens artísticas, na época da elaboração 220 

das metas do Plano Nacional de Cultura, insistiram da importância de politicamente reportar a 221 

presença das linguagens artísticas. Relata que a Lei 12.343 estabelece o Plano Nacional de Cultura e 222 

que o Plano em si é um anexo da lei, que estabelece o conjunto de questões que precisam ser 223 

cumpridas. Tanto na lei tanto no anexo, há referências claras aos Planos Setoriais, como atribuição 224 

do poder público, que é coordenar o processo de elaboração de Planos Setoriais para as diferentes 225 

áreas artísticas, respeitando os seus desdobramentos e segmentações e, também, para os demais 226 

campos de manifestação simbólica, identificados entra as diversas expressões culturais e que 227 
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reivindiquem a sua reestruturação nacional. Além das leis, o anexo trás todas as diretrizes e ações 228 

do Plano Nacional de Cultura, que estão divididos em cinco capítulos. Relata que no caso, a meta 229 

46, do Plano Nacional de Cultura diz que até 2020, todos os setores que tem representação no 230 

Conselho Nacional de Política Cultural, devem ter colegiados instalados e planos setoriais 231 

elaborados e implementados. A intenção é que até o final de 2014 esteja cumprida para a 232 

configuração atual do Conselho. Existem outras metas do Plano Nacional de Cultura que dialogam 233 

muito próximo da questão do Plano Setorial.  A meta dois, fala da criação de um sistema nacional 234 

de informações e indicadores culturais, que deve conter informações da gestão pública de todos os 235 

estados brasileiros e de, pelo menos, 60% dos municípios brasileiros, até 2020. A meta três diz que 236 

esse sistema nacional de informações e indicadores culturais deve produzir um mapa da diversidade 237 

cultural. O somatório dessas duas metas garante a existência de uma base de dados que permitirá ter 238 

um retrato sobre a realidade cultural dos setores ou da cultura como um todo. Discorre que existem 239 

também uma meta para ampliar a quantidade de cursos de graduação para a cultura, como um todo. 240 

Sugere a constituição de três instâncias de consulta para a metodologia dos Planos Setoriais, a 241 

primeira instância de consulta e debate, a segunda instância de processos virtuais e a terceira 242 

instância de coordenação e validação. O Sr. Rafael Oliveira explana sobre a plataforma de Governo 243 

colaborativa, fazendo um link com o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, o 244 

SNIIC. Relata que está sendo elaborado um conjunto de ferramentas que podem ajudar a monitorar 245 

os Planos de Cultura ou elaborar metas e indicadores. Explica que o conceito de plataforma de 246 

Governo colaborativa é um conceito de reunir um conjunto de soluções que contribuam como 247 

diálogo entre o poder público e a sociedade, como instâncias que são justamente intermédio entre o 248 

poder público e sociedade, devem se apropriar desse tipo de ferramenta. A primeria ferramenta é a 249 

plataforma do Plano Nacional de Cultura, a segunda são os módulos de conslturas públicas e a 250 

terceira ferramenta ainda não está no ar, mas é um pouco mais sofisticada que a consulta, porque é 251 

uma ferramenta que abre um tópico de discussão, através da mesma  pode até fazer uma votação. A 252 

ferramenta do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, o SNIIC, irá permitir um 253 

diagnóstico sobre a situação do campo de cada um, projetar e monitorar metas a partir das 254 

informações que são colhidas e atualizadas constantemente. O Sr. Luciano (Tocantis) questiona se 255 

realmente o SNIIC está funcionado, pois algumas pessoas não estavam conseguindo acessar o 256 

sistema para fazer o seu cadastro. O Sr. Rafael Oliveria explana que o assunto do SNIIC será 257 

abordado pelo Sr. Evaristo Nunes (Coordenação Geral de Monitoramento de Informações Culturais) 258 

e que deixará o seu e-mael caso alguem necessite de algum material ou tirar alguma dúvida. O Sr. 259 

Evaristo Nunes cumprimenta a todos e explana que foi decido que para concorrer qualquer verba 260 

pública, em qualquer dos editais que a fundação abrir, a pessoa tem que passar primeiro pelo 261 

cadastro do SNIIC, para conhecer com pronfudidade necessária o agente cultural que está 262 

pretendendo receber recursos. A intenção é conseguir mais adesão voluntaria para melhorar a 263 

qualidade dos dados. Exemplifica que se quiser estudar os dados de Palmas, a partir do corte 264 

cronológico 2013, vai poder saber quem eram os agentes culturais que trabalhavam em Palmas em 265 

2013, quais os objetos culturais que estavam envolvidos, quantos usuários existiam trabalhando, 266 

qual era a distribuição geográfica que existia, através do sistema. O Sr. Evaristo Nunes inicia a 267 

explicação de como funciona o SNIIC e as etapas para o cadastro. Um participante questiona se 268 

alguém pode fazer dois cadastros com a CNPJ e com o CPF. O Sr. Evaristo explica que o cadastro 269 

de pessoa jurídica é um e o cadastro de pessoa física é outro. Um participante indaga se é possível 270 

aproveitar dados já existentes. O Sr. Evaristo Nunes discorre que os dados foram construídos juntos. 271 

A Sra. Lurdiana Araújo (Cadeia Criativa/DF) questiona se os dados cadastrados são permanentes e 272 

se podem ser atualizados depois pelos usuários. Questiona também se existe algum incentivo para 273 

as comunidades de pescadores, ribeirinhas, nas prefeituras para fazer um chamamento dessas 274 
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pessoas para se cadastrarem. O Sr. Evaristo Nunes explica que é um grande desafio que tem pela 275 

frente e que as representações da Secretaria Estadual no interior serão responsabilizadas por manter, 276 

pelo menos que sabem que existem localmente, ou por meio de cadastramento direto ou pelo 277 

próprio usuário na ponta fazendo isso. A Sra. Lurdiana Araújo entende que o papel do Governo 278 

Federal é sensibilizar e incentivar as prefeituras a fazerem esse trabalho. O Sr. Evaristo Nunes 279 

discorre que o Ministério da Cultura tem que fazer o SNIIC ser a ferramenta básica de 280 

cadastramento sobre os agentes culturais para poder dar exemplo e pedir que a prefeitura também se 281 

sensibilize. Um participante indaga se usaram a biblioteca como um autofalante das necessidades e 282 

se usaram a plataforma. O Sr. Evaristo Nunes explana que a função agora é ter uma plataforma que 283 

seja capaz de fazer uma decisão política, usando a capilaridade do Sistema Nacional de Bibliotecas, 284 

o Sistema Brasileiro de Bibliotecas Públicas, mais qualquer outro sistema. Uma participante 285 

questiona se na plataforma, existe o campo do nome artístico. O Sr. Evaristo esclarece que não 286 

existe, mas já foi percebida a necessidade e será colocado na próxima versão. Uma participante 287 

discorre que há muita coisa para conversar sobre o SNIIC e que a ideia era mostrar que está sendo 288 

trabalhado na construção de ferramentas de monitoramento, para ajudar a mapear e acompanhar a 289 

evolução dos projetos. Explana que tem uma solicitação do fotógrafo para que antes das duas 290 

comissões se separarem, todos se reúnam para tirar uma foto, em seguida as comissões podem se 291 

separem para continuar a discussão. A Sra. Magali Magela Moura (Coordenadora – CNPC) 292 

cumprimenta a todos e informa que o Sr. Marcos Souza (Diretor do Direito Autoral) poderá fazer 293 

uma apresentação sobre o projeto de lei do Senado e questiona se os participantes se interessam pela 294 

apresentação. Um participante entende que continuaria com a pauta. A Sra. Elisa Campos Machado 295 

segue para o debate sobre a definição das estratégias para a revisão do plano setorial e abre a 296 

palavra para propostas. O Sr. Eduardo Vasconcellos (Cadeia Criativa/AL) relata que fez a leitura do 297 

documento e entendeu que foi feito um encontro do PNLL com o PNC e que haviam algumas 298 

lacunas e algumas metas. Indaga se serão trabalhado na construção de algumas metas, juntamente 299 

com as metas do PNC, que não foram contempladas dentro do PNLL. A Sra. Elisa Campos 300 

Machado entende que poderia primeiro discutir se todos estão de acordo com a proposta e em 301 

seguida pensar em estratégias de como viabilizar as análises. Um participante explana que é 302 

favorável a fazer a revisão, principalmente de algumas indicações que estão colocadas. Outro 303 

participante entende que se partindo de maneira indutiva e dos pontos específicos vai permitir que 304 

faça algumas discussões que estão em pauta. Uma participante indaga se antes de continuar a 305 

discutindo a metodologia de avaliação e de revisão, está sendo proposto algumas respostas a 306 

questão. Um participante discorre que é preciso primeiro conhecer o terreno. Outro participante 307 

entende que não é adequado começar a discutir as ações, quando se trata da revisão programática ou 308 

de princípios como está colocado. Um membro da reunião entende que não tem como passar 309 

diretamente para as metas e sugere fazer primeiro a comparação das estruturas, PNLL e PNC, e 310 

depois as metas. Outro membro relata que vê as metas, do eixo IV do PNLL, que várias delas são 311 

contempladas dentro das ações que são resultados das metas e entende que é oportuno realizar um 312 

questionamento no sentido de ver o desenvolvimento da cadeia produtiva, programas 313 

governamentais entre outras metas do eixo IV. A Sra. Elisa Campos Machado explana que todas as 314 

informações estarão disponíveis a todos e questiona se os participantes concordam em abrir para 315 

uma discrição da situação sobre o livro popular. Um participante discorre que o que foi revindicado 316 

na carta, foram questões que institucionalmente não tiveram procedimento nos dois últimos anos e 317 

meio, interrompendo a própria execução da política pública que foi projetada e referendada em duas 318 

oportunidades, na constituição do plano e depois na Conferência Nacional de Cultura, ou seja, as 319 

metas maiores de institucionalização, de sustentabilidade, de programas que dessem conta dos 320 

quatro eixos estratégicos do plano nacional do livro e leitura, ficaram sobrepostos e basicamente 321 



 9 

alguns programas e algumas ações. Com a renovação feita pela Ministra nas equipes que estavam 322 

dirigindo os programas que estão sendo questionados pela Controladoria Geral da União, é um 323 

processo de transição que está sendo acelerado na medida da legalidade, porque não pode ser 324 

executadas nos moldes que estavam sendo colocadas, por questões legais. Entende que deve ser 325 

trabalhado de acordo com as possibilidades do estado de ponto de vista legal e do ponto e vista da 326 

execução, por isso que antes de tudo, tem que se transformar em política pública, política pública de 327 

longo prazo, política pública que favoreça a leitura, política pública que neste caso, atenda o povo. 328 

O Programa do Livro Popular, da maneira como estava sendo feito, foi de fato cancelado. Uma 329 

participante relata que a Fundação Biblioteca Nacional está afundada em burocracia e está sendo 330 

criado condições para administrar os processos e viabilizar a execução de 2013. Sugere que seja 331 

analisada as possibilidades de fazer as estratégias de revisão do Plano. A Sra. Márcia Cavalcante 332 

entende que são colocados alguns apontamentos interessantes e necessários considerando a 333 

necessidade de um nivelamento, entre os Planos Setoriais e o Plano Nacional de Cultura. Entende 334 

também que é um consenso à necessidade de como Plano de Cultura, o Plano de Leitura também 335 

deve ser revisto. Um participante deixa claro para todos que as modificações que estão sendo 336 

colocadas são modificações profundas de gestão, onde a questão do diálogo com especialistas, com 337 

a sociedade, nesse colegiado é algo que faz parte necessária das decisões que serão tomadas. Relata 338 

que existe uma história que tem que ser respeitada e que os Planos Municipais e Estaduais estão 339 

paralisados há muito tempo e é preciso recompor essa situação o mais rápido possível, dentro dos 340 

princípios que o estado pode realizar. Outro participante entende que seria mais produtivo, pontuar 341 

algumas questões que estão de alguma forma angustiando, como a questão do livro popular e outras 342 

questões que estão pendentes. Sugere que seja discutido na reunião de amanhã a questão das metas 343 

do Plano e agilizar a formação da Comissão Executiva para que possa fazer esse trabalho on-line. 344 

Uma participante relata que será deixado para amanhã a continuidade da discussão da revisão e será 345 

abordado agora sobre as questões que os participantes estão angustiados. A Sra. Elisa Campos 346 

Machado entende que precisa tirar o que será revisto efetivamente e como. Um participante entende 347 

que é preciso rever além da questão dos objetivos e das metas, a análise situacional e o diagnóstico 348 

citado. Uma participante sugere construir um cronograma considerando alguns aspectos para a 349 

reunião de amanhã e outros na medida em que a Coordenação está posta. O Sr. Carlos Henrique S. 350 

G. Figueiredo entende que tudo que foi abordado foi importante, mesmo que não tenha seguido a 351 

pauta e sugere que a reunião de amanhã seja somente para organização, colocação e discussão dos 352 

temas e que seja encerrada essa reunião no horário combinados para que todos possam descansar. 353 

Um participante entende que a sugestão do Sr. Carlos Henrique S. G. Figueiredo é interessante, 354 

porque respeita o processo histórico. Sugere que seja retirada outras dúvidas existentes sobre as 355 

questões estruturantes da nova gestão do setor. Outro participante solicita esclarecimentos ao Sr. 356 

José Castilho Marques Neto (Plano Nacional do Livro e Leitura) sobre uma entrevista publicada em 357 

um Blog do UOL com relação ao livro popular. O Sr. José Castilho Marques Neto explana que o Sr. 358 

Fabiano dos Santos na época colocou que o recurso inicial era de R$ 34 milhões e que talvez foi 359 

retirada de uma emenda parlamentar destinada exatamente a indenização das bibliotecas. A Sra. 360 

Elisa Campos Machado relata que uma das coisas que foi inviabilizado em função disso foi o Edital 361 

de 2010, de organização das bibliotecas públicas que selecionou cerca de 300 bibliotecas para 362 

receberem a indenização e nenhuma delas foi contempladas. Um participante questiona se existe 363 

uma preocupação com a quantidade em específico de Planos Municipais. Outro participante entende 364 

que a entrada na nova orientação do Plano Nacional de Livro e Leitura, visa justamente à qualidade 365 

e não a quantidade e acredita que a realização dos Planos Municipais de Livro e Leitura são à base 366 

do Plano Nacional de Livro e Leitura. Uma participante complementa que é a qualidade que 367 

interessa e explana que precisa assinar programas que tenham um impacto de qualidade, mas os 368 
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números também são importantes. A Sra. Taiza Mara Rauen Moraes (Mediação/SC) discorre que é 369 

ligada ao PROLER há 20 anos e que esse ano não houve nenhuma colocação sobre a coordenação e 370 

questiona como se deve proceder diante essa situação. Um participante relata que o PROLER estará 371 

junto com a Coordenação Geral de Leitura. Uma participante questiona se teria como passar a 372 

quantidade de estados e municípios que aderiram o plano nacional, que criaram seus planos e que 373 

estão em vigor, e satisfatoriamente em andamento. Um participante esclarece que não teria como 374 

dizer quantos estados e municípios hoje estão efetivamente fazendo o plano. A Sra. Rosário Guedes 375 

acredita que há 15 municípios e estados dois onde não há nenhum Plano. O Sr. Bernardo Jorge 376 

Israel Gurbanov informa que recebeu de manhã um documento da Câmara do Livro e faz a sua 377 

leitura. Explana que há uma tarefa que precisar ser levada adiante que extrapola o âmbito desse 378 

encontro, que é a batalha pelo aumento do orçamento do Ministério da Cultura. O Sr. Carlos 379 

Henrique S. G. Figueiredo entende que a relação com a sociedade civil e o estado é muito difícil, 380 

mas de certa forma todos sairão fortalecidos desse processo e entende também que precisar ser 381 

ampliado bastante à transparência a respeito da distribuição dos recursos públicos. Discorre que há 382 

uma lacuna imensa na qualificação profissional para estabelecer, intermediar a relação do novo 383 

leitor com o livro, assim como existe uma deficiência muito grande na biblioteca. O Sr. José 384 

Castilho Marques Neto relata está muito satisfeito com a expressão do setor em relação aos recursos 385 

e entende que importante que os recursos se traduza em planos, metas e objetivos. Um participante 386 

explana que é fundamental ter o Fundo Setorial, mas é preciso levar em consideração os novos 387 

elementos e segmentos que o mercado está constituindo, as desigualdades e as regionalidades do 388 

Brasil. Um dos problemas que existe quando se pensa em livro e em circulação de pessoas e de 389 

conhecimento é a questão da logística. Com relação ao programa Livro Popular houve uma 390 

ingerência do estado na definição de preços, mas por outro lado pela primeira vez se constitui uma 391 

política pública em que a regionalidade e a possibilidade de participação efetiva se colocava de 392 

forma mais efetiva do que em políticas anteriores. Entende que pode ser aproveitados os pontos 393 

positivos que estivem no programa para novas formas de atuação. Discorre que um dos problemas 394 

encontrado no programa foi que as editoras ao escreverem o seu livro no portal do livro, não 395 

entregavam para as bibliotecas. Com relação à questão da desoneração, relata que em 2004 houve a 396 

exoneração das empresas do setor do livro e leitura do PIS e COFINS das empresas optantes pelo 397 

lucro real e pelo lucro presumido, apenas as empresas optantes pelo simples não foram desoneradas, 398 

justamente porque são as menores empresas. Outro participante explana que a ideia é trabalhar 399 

aquilo que é importante, não esquecendo que além da questão do livro de baixo preço, há a questão 400 

da regionalidade do apoio ao incentivo às cadeias regionais do livro da leitura, das bibliotecas 401 

também faz parte do Plano Nacional do Livro e Leitura, por isso deve ser encontrados mecanismos 402 

mais adequados para que isso ocorra. O Sr. Edgar Jesus Figueira Borges questiona se sairá o Edital 403 

da FUNARTE da biblioteca. A Sra. Elisa Campos Machado informa que era um edital que teria que 404 

ser reavaliado, conversando com a FUNARTE e estava sendo previsto o lançamento agora com 405 

atraso. Relata que o Ministério acabou de receber um corte nos orçamentos, os dados de orçamento 406 

a Diretoria do Livro e Leitura, na LOA no orçamento da União tinha R$ 13.548.000 milhões para 407 

toda a Diretoria e do FNC R$ 12.400.000 milhões, o corte chega a R$ 5.000.000. Uma participante 408 

entende que um desrespeito ao cidadão brasileiro. Outra participante explica que edital de Criação e 409 

Circulação Literária será cortado por enquanto. O Sr. Kelsen Bravos da Silva propõe que o 410 

Colegiado realizasse um manifesto ou uma monção em favor da PEC 150 e entende que o 411 

Ministério precisa buscar parcerias, interministeriais, para suprir o corte de recursos. A Sra. Maria 412 

do Socorro S. Flores reforça a questão da monção a favor da PEC 150 e sugere solicitar na pauta o 413 

momento de apresentação de monções de requerimento que não consta na pauta da reunião do 414 

Colegiado. Discorre que a ausência da Pré-Conferência mata a própria discussão dos planos e que 415 
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não é fácil mobilizar a sociedade civil, principalmente aquela que não comparece nas reuniões, mas 416 

quando é embalada para discussão do seu plano, do seu projeto de cultura para os seu município, 417 

chamado pela Prefeitura, comparecem, então foi perdida uma oportunidade imensa na discussão. 418 

Uma participante questiona se na revisão do Plano não existe uma possibilidade de pensar nos 419 

municípios com menores IDH no Brasil, colocando com uma prioridade. O Sr. João Tavares Lira 420 

(Rio de Janeiro) Solicita à coordenadora que na reunião de amanhã o Colegiado fosse mais 421 

objetivos cronológicos e metodológicos e entende que não deveria fazer algumas colocações a 422 

respeito do Plano Nacional de Cultura. Destaca que não adianta a sociedade civil criticar o governo 423 

e o governo criticar a sociedade civil em relação ao programa livro de baixo preço, porque todos são 424 

irresponsáveis e todos tem seus defeitos. Entende que o grande problema que criou o conflito foi a 425 

problema da linguagem e da comunicação e que não pode analisar um programa tão complexo por 426 

um motivo ou imperativo, pois existem outros elementos que dificultou o processo administrativo. 427 

Percebeu que houve uma fuga da essência da discussão teórica que era analisar os programas 428 

elencados na pauta que foi recebida por e-mail. Uma participante discorre que o programa é uma 429 

ação que foi suspensa somente para ser revista. Um participante afirma que o programa do livro 430 

popular da maneira como está hoje formulado e pautado foi cancelado sim. ENCERRAMENTO 431 

DIA 15/07/2013: a Sra. Elisa Campos Machado relata que anotou as recomendações e encerra a 432 

reunião com objetividade. ABERTURA DIA 16/07/2013: A Coordenadora abre a reunião e inicia 433 

com a revisão do Plano Nacional do Livro e Leitura. O Sr. Eduardo Vasconcelos relata que traria no 434 

Artigo 14: “O presente regimento e o plano poderá ser alterado mediante proposta do plenário 435 

com aprovação de dois terços do pleito.” e não como a maioria simples. O Sr. José Castilho 436 

Marques Neto observa que a maioria simples para fazer uma revisão e alterar um plano é muito 437 

pouco e que no Artigo 3º o Item II, não fica muito claro a questão da aprovação do plano por esse 438 

Plenário. Entende que não pode contradizer a redação dos dois terços com essa redação do Artigo, 439 

porque não está colocado quem aprova o Plano é o Colegiado. O Sr. Eduardo Vasconcellos relata 440 

que a ideia é que na reelaboração seja contemplada por dois terços. O Sr. João Manoel Maldaner 441 

Carneiro (Produtiva – RS) entende que a preocupação do Sr. Eduardo Vasconcellos é correta de 442 

prevê um quórum privilegiado para questão mais fundamentais e concorda com o Sr. José Castilho 443 

Marques Neto que deve ter cuidado de redigir a questão do quórum privilegiado para as decisões. A 444 

Sra. Taiza Mara Rauem Moraes complementa a proposta do Sr. Eduardo Vasconcellos e do Sr. José 445 

Castilho Marques Neto, com a possibilidade no Artigo 3º, Item 2º revisar, acompanhar e avaliar as 446 

diretrizes do Plano Nacional de Leitura como quórum de dois terços. Um participante explana que 447 

não cabe a aprovação pelo Colegiado, porque as próprias aprovações dos Planos Setoriais se dão de 448 

maneira mais ampla, inclusive com as consultas públicas. A Sra. Taiza Mara Rauem Moraes retira a 449 

sua sugestão. Um participante entende que dá um peso de dois terços para determinadas decisões é 450 

correta. O Sr. Edgar de Jesus Figueira Borges discorre que no Artigo 8º Inciso 2º, tem uma questão 451 

que diz respeito à organização do Colegiado e as contínuas reclamações referentes à maioria das 452 

artes. Sugere que no Inciso 2º seja colocado após “... à disposição em sítio eletrônico” “no prazo 453 

máximo de dois meses, remetidos aos membros do colegiado e arquivados pelo Ministério da 454 

Cultura.”.  O Sr. Aníbal Araújo Perea sugere acrescentar no Artigo 4º o termo biblioteca em todo o 455 

texto e garantir a presença de um representante da área de biblioteca no Colegiado no Artigo 4º 456 

Inciso C. Um participante entende que são dois movimentos distintos, um é a inclusão do 457 

representante da área de bibliotecas no Inciso C, outro é a alteração do Decreto que é um Decreto de 458 

criação do Colegiado Setorial de Literatura, Livro e Leitura. Acredita que a indicação do Colegiado 459 

para que o Ministério faça a sugestão de modificação do Decreto, está fora da alçada do próprio 460 

Ministério. A Sra. Elisa Campos Machado questiona se há mais alguma alteração. Um participante 461 

sugere acrescentar no Artigo 12, antes de pessoas e instituições, a palavra “Suplente” para retirar a 462 
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dúvida que o suplente teria direito a voz caso o titular estiver presente. A Sra. Maria do Socorro S. 463 

Flores relata que se dentro das competências do Plenário, algum dos itens poderia ser colocado em 464 

outro momento, pois o Colegiado tem a sua representação biblioteca. A Sra. Elisa Campos 465 

Machado sugere colocar no Artigo 3º no Item 1º a palavra biblioteca ficando: “... Políticas, 466 

diretrizes e estratégias relacionadas ao setor de Literatura, Livro, Leitura e Bibliotecas.” para não 467 

ter que alterar o nome do órgão. A Sra. Maria do Socorro S. Flores indaga da palavra biblioteca será 468 

feita via Decreto. O Sr. Kelsen Bravos da Silva responde que baseado no Artigo 14, a alteração não 469 

precisa da alçada de um Decreto. Um participante esclarece que as sugestões desse Plenário tem que 470 

ser normatizadas pela mesa e dirigidas para a SAI, pois é a partir da mesma existem os 471 

procedimentos legais e burocráticos que cominarão, após a decisão da SAI e da Ministra, em uma 472 

nova Portaria do Regimento. A Sra. Elisa Campos Machado solicita a Sra. Ana Castro para ajudar 473 

fazer a redação e segue para a votação das propostas de alteração com a primeira proposta do Sr. 474 

Eduardo Vasconcellos no Artigo 14 de incluir o PNLL. O Sr. Eduardo Vasconcellos explana que 475 

talvez fosse melhor criar outro Artigo. Um participante sugere colocar no Artigo 14 da seguinte 476 

forma: “Regimento Interno.” O presente E o Inciso 2º do Artigo 3º: “Poderão ser alterados 477 

mediante proposta do Plenário, com aprovação.”. O Sr. Eduardo Vasconcellos entende que seria 478 

melhor a criação de um Parágrafo Único dizendo “a revisão, o acompanhamento e a avaliação do 479 

plano será determinada mediante a aprovação dos dois terços do plenário.”. Um participante 480 

acredita que não deveria colocado todo o Inciso 2º do Artigo 3º como quórum privilegiado, pois a 481 

revisão das diretrizes é que precisam de quórum privilegiado. O Sr. Carlos Henrique S. G. 482 

Figueiredo entende que o parágrafo não cabe neste local, pois normalmente um parágrafo tem que 483 

ressaltar um Artigo e que seria melhor colocar um novo Artigo. Um participante elabora a redação, 484 

ficando: “As decisões sobre a revisão das diretrizes do PNLL poderão ser tomadas mediante 485 

proposta do plenário com a aprovação de dois terços dos membros do Colegiado.” e a Sra. Elisa 486 

Campos Machado coloca em votação e a alteração é aprovada. Segue então para o segundo 487 

destaque feito pelo Sr. Edgar Jesus Figueiredo Borges, acrescentar no Artigo 8º § 2º “Todos os 488 

documentos, relatórios e atas de reuniões, presenciais ou remotas, produzidos pelo Conselho 489 

Setorial o Livro, Leitura e Literatura deverão ser postos à disposição em sítio eletrônico, no prazo 490 

máximo de dois meses, remetidos aos membros do colegiado e arquivados pelo Ministério da 491 

Cultura.”. Um participante explana que gostaria de ouvir o Secretário da SAI sobre se o prazo de 492 

dois meses é suficiente. O Sr. João Manoel Maldaner Carneiro sugere uma alteração na posição 493 

sugerida pelo Sr. Edgar Jesus Figueiredo Borges, colocando após a disposição o complemento. A 494 

Sra. Magali Magela Moura entende que não é ruim por o prazo de dois meses. O Sr. Carlos 495 

Henrique S. G. Figueiredo explana que seria interessante tentar fazer um ensaio de uma meta de 496 

tempo para a Comissão. A Sra. Elisa Campos Machado coloca a proposta em votação, todos votam 497 

a favor e segue para o terceiro destaque do Sr. Aníbal Araújo Perea, no Artigo 2º a correção da 498 

Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e bibliotecas e no Artigo 3º em todos os lugares que 499 

aparecem Setor de Literatura, Livro e Leitura passariam a ser Setor de Literatura, Livro, Leitura e 500 

Bibliotecas. Colocada em votação, todos aprovam e a Coordenadora segue para o quarto destaque 501 

no Parágrafo 4º, alínea “c” do Sr. Aníbal Araújo Perea. Um participante se coloca contrário à 502 

proposta do Sr. Aníbal Araújo Perea pelo motivo que as bibliotecas já estarem contempladas na 503 

cadeia mediadora. O Sr. João Manoel Maldaner Carneiro relata que a Sra. Elisa Campos Machado 504 

tem razão em discutir a questão das bibliotecas, pois precisam de fato ter um papel muito mais 505 

central do ponto de vista da discriminação da leitura. Uma participante entende que a biblioteca é 506 

um equipamento que contempla a atuação dos três seguimentos, livro, leitura e literatura. A Sra. Isis 507 

Valéria Gomes (Presidente do Fundo Nacional do Livro Infantil e Juvenil) acredita que enquanto 508 

mediação, embora não seja uma bibliotecária, é uma pessoa muito ligada a projetos de bibliotecas. 509 
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O Sr. Aníbal Araújo Perea relata que não está sendo falado necessariamente do bibliotecário na 510 

proposta, são pessoas que trabalham especificamente dentro da biblioteca e que quando se fala de 511 

biblioteca, se fala da mediação. Ressalta que a discussão trazida para o Colegiado, coloca realmente 512 

a representatividade para que existem as pessoas dentro da discussão. A Sra. Elisa Campos 513 

Machado coloca a proposta em votação e os participantes decidem não alterar nesse momento. 514 

Segue para último destaque feito pelo Sr. João Manoel Maldaner Carneiro no Artigo 12: “Poderão 515 

ser convidadas, pelo Plenário do Conselho, para participarem de reuniões específicas, com direito 516 

a voz e sem direito a voto, suplentes, pessoas e instituições relacionadas a assuntos que estejam 517 

sendo objeto de análise.”. Acrescentando a palavra “suplente” e todos concordam com a alteração. 518 

Os participante debatem sobre a inserção do novo Artigo e decidem coloca-ló como 16º no Plano. A 519 

Sra. Elisa Campos Machado segue para o próximo item da pauta sobre o debate sobre a definição de 520 

estratégias para a revisão do Plano Setorial e relata que precisa construir dentro do Plano a questão 521 

do monitoramento e da avaliação que não estão presente. Sugere iniciar os trabalhos hoje e 522 

continuar á distância e em setembro fecha com a reunião presencial. O Sr. Edgar Jesus Figueira 523 

Borges explana que a ferramenta do Colegiado é o grupo do Google. Um participante discorre que 524 

abriria a primeira discussão da metodologia, em seguida continuaria a discussão através da 525 

plataforma para chegar a um acordo, com a reunião presencial em setembro.Um participante sugere 526 

também caso for necessários utilizar as duas ferramentas de consulta públicas apresentadas ontem. 527 

Outro participante explana que há várias situações de análise situacional desde implantação de 528 

planos, até questões ligadas ao mercado, ou até questões ligadas à população de conhecimento e 529 

literatura. Uma participante discorre que está sendo feita uma pesquisa da Eco Futuro com a 530 

Fundação e entende que há pontos muitos interessantes para que possa saber em que medida e quais 531 

são os hábitos que a biblioteca, em um lugar onde o acesso era zero, o que ela transformou. Uma 532 

participante indaga se todos concordam com a metodologia proposta pela Sra. Elisa Campos 533 

Machado e não havendo nenhuma objeção e a Coordenadora apresenta o ambiente Web Wiki e 534 

como ele funciona. Um participante relata que o pessoal da Cultura Digital trabalham com a questão 535 

de formulário e que o grupo do Google não serve para ir discutindo, opinando e registrando 536 

cronologicamente. A Sra. Elisa Campos Machado propõe em apresentar uma terceira ferramenta, 537 

depois do almoço. Um participante explana que a ferramenta que deve ser utilizada tem que ser uma 538 

que permita a participação igualitária de todos os membros do Colegiado, sem a necessidade de 539 

uma mediação, para ter agilidade. O Sr. João Tavares Lira discorre que o Plano Nacional de 540 

Educação é documento tem uma série de metas que também vincularia a estrutura do Plano 541 

Nacional do Livro e Leitura. Solicita que fosse disponibilizado virtualmente ou o endereço para 542 

baixar o Plano Nacional de Educação. Um participante relata que o Plano pode ser baixado pelo site 543 

do MEC. A Sra. Elisa Campos Machado indaga o que os participantes acham da proposta de iniciar 544 

com o exercício da análise situacional. Um participante entende que a análise situacional é 545 

exatamente ver qual é a situação do setor hoje. A Sra. Elisa Campos Machado entende que tem que 546 

estar na análise situacional à questão da tecnologia. Um membro da reunião relata que existe toda a 547 

questão sobre a criação colaborativa que passa pela mediação e todas as formas com que se acessa o 548 

conteúdo e passa significativamente pela questão da produção e entende que esse é o exemplo claro 549 

que todos precisam, justamente lhe parece que é um dos temas mais candentes da modificação 550 

situacional. A Sra. Elisa Campos Machado discorre que angustiante ver as pessoas com a leitura 551 

fragmentada. Uma participante relata que a fragmentação da leitura já foi incorporada como item de 552 

pesquisa “Terceiros Retratos da Leitura no Brasil” e como o dado de leitura em uma pesquisa maior 553 

pode ser pensando um jeito de trabalhar a leitura fragmentada. A Sra. Taiza Mara Rauen Moraes 554 

explana que trabalha com pesquisa de leitura por e-mail desde 2010 em um grupo de três 555 

universidades e que foi constatado com os resultados que essa leitura do hipertexto gera um tipo de 556 
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leitor muito interessante: um leitor que transita no tempo e no espaço. As bibliotecas virtuais, as 557 

revistas virtuais, elas estão sendo muito utilizadas nas universidades. O Sr. Carlos Henrique S. G. 558 

Figueiredo entende que não há como isolar os pontos da cadeia, pois a própria existência da cadeia 559 

depende da interação dos eixos. Não há como falar das bibliotecas sem de certa forma abordar o 560 

mercado, a produção e distribuição, sem falar dos mediadores, dos profissionais da área da 561 

administração. Entende que como Colegiado, tem o compromisso e a responsabilidade de tornar as 562 

bibliotecas num centro comercial e incorporar novos valores. Propõe que seja mais utilizado os 563 

meios de comunicação para fazer seminários on-line e que seja pautado a história das bibliotecas. O 564 

Sr. Eduardo Vasconcellos explana que hoje há um número crescente de e-books e blogs, mas o blog 565 

são aqueles que estão sendo mais lidos e onde há mais interação do leitor, cumprindo a função de 566 

satisfazer de alguma maneira a necessidade de leitura. Um participante discorre que os mediadores 567 

estão um pouco ocultos e que a biblioteca precisa ser revista e acrescentada nas discussões. O Sr. 568 

João Tavares Lira relata que a circulação e a produção de conhecimento hoje é altamente via 569 

múltiplas mãos e que se quer medir qual é a leitura, como é que as pessoas estão interagindo com o 570 

conhecimento que circula no mundo, terá que repensar em novos indicadores. A Sra. Isis Valéria 571 

Gomes informa um dado que saiu inclusive no Estado de São Paulo de uma entrevista feita com o 572 

presidente da Amazon, informa que são vendidos quatro livros físicos para um e-book. O Sr. João 573 

Tavares Lira discorre que a questão do livro digital, ainda é uma grande disputa das grandes 574 

corporações internacionais por qual modelo dominaria o mercado. Crê que a tendência é que tenha 575 

uma diversificação e que evitem justamente a monopolização. Chama a atenção da importância do 576 

debate dentro da questão do livro digital e relata que é preciso defender e pensar em políticas que 577 

projetem formas não monopolistas de circulação do conhecimento. O Sr. Kelsen Bravos da Silva 578 

explana com relação à questão da criação que o criador não é tão esplendido quanto deveria. Os 579 

contratos de direitos autorais estão em um patamar muito rígido, sobretudo, na ambiência do livro 580 

digital do suporte da publicação e outras mídias que há uma correlação de diminuição de custos de 581 

produção é uma relação que é preciso pautar e fazer uma consulta a especialistas. A Sra. Taiza Mara 582 

Rauen Moraes coloca que vê a figura do mediador de leitura na biblioteca pode ser resolvida pelos 583 

Planos Municipais de Leitura, a exemplo do Plano Municipal de Joinville. A Sra. Márcia 584 

Cavalcante explana que a discussão de quem é mediador é uma discussão muito recente no país e 585 

entende que precisa pensar que o mediador é um sujeito que está institucionalizado, mas também 586 

existem outras experiências de mediação. Hoje o investimento do Ministério da Educação ainda está 587 

muito concentrado no acervo, mas também deveria recebe um acompanhamento formativo para 588 

dinamizar esse acervo para fazer com ele seja utilizado e contribua para a formação dos leitores. O 589 

Sr. Félix cumprimenta a todos e compreende que o agente de leitura deve ser compreendido muito 590 

mais do que um projeto e sugere que todos sejam mais focados nas avaliações do Plano para 591 

avançar nos trabalhos. Uma participante discorre que sugere depois do almoço passar para o 592 

exercício dos objetivos. Um participante explana que na pauta da tarde haverá dois itens para 593 

debate, a análise e avaliação das contribuições segurais na II Conferência Nacional de Cultura e a 594 

elaboração e aprovação do relatório executivo da reunião. O Sr. Edgar Jesus Figueira Borges 595 

explica que o criador não é apenas o escritor, são os mestres das culturas populares, o ilustrador 596 

entre outros e entende que de alguma forma essas pessoas tem que ser lembradas para que não caia 597 

no vício de quem cria é apenas aquele que escreve. O Sr. Bernardo Jorge Israel Gurbanov relata 598 

algumas instituições lhe parece fundamentais, uma é a Instituto Pró-Livro, a Associação Nacional 599 

de Livraria – ANL e a Abrelivros que é a entidade que agrupa os editores de livro didático. Com 600 

relação aos instrumentos legais aponta que os diretos autorais diante das novas tecnologias e de 601 

todos os instrumentos de acesso ao conhecimento que tem hoje, tem sofrido algumas ameaças e 602 

entende que as entidades devem se manifestarem sobre a defesa do direito do autor no sentido de 603 

http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/texto.asp?id=2317
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remuneração ao criador de uma obra. Com relação aos espaços de leitura, entende que poderia fazer 604 

uma melhor caracterização das livrarias e das feiras como um lugar privilegiado de encontro entre o 605 

leitor e o autor mediado pelo livro. Explana que as feiras que têm avançado no país todo têm 606 

mostrado a sua importância e o seu poder de interferência na vida, interferência positiva na vida 607 

social de uma comunidade. O Sr. Carlos Henrique S. G. Figueiredo entende que os recursos para a 608 

área de mediação são muito pequenos comparados a outras áreas e sugere que constasse em locais, 609 

o ambiente familiar, colocando como os principais agentes. A Sra. Rosário Guedes sugere colocar 610 

nos autores o contador de história, pois pensando na família moderna, os filhos nem sempre são 611 

criados pelos pais. O Sr. Carlos Henrique S. G. Figueiredo explana que precisa avançar o conceito 612 

de biblioteca pública como o espaço do livro e avançar para o sistema do livro público. O Sr. José 613 

Castilho Marques Neto relata que em termos de encaminhamento está entendendo que todas as 614 

contribuições estão sendo encaminhamentos para uma discussão que ainda irá prosperar e 615 

amadurecer. Sugere que ao lado de todas as questões que foram levantadas não se esqueça de que 616 

tem um Plano e que siga os sete Capítulos. Propõe que seja feito uma primeira redação da 617 

introdução e da justificativa e os outros itens, princípios norteadores, eixos, objetivos e metas sejam 618 

cuidados de acordo com a metodologia de consulta. No Capítulo IV do Plano, faça uma 619 

diferenciação mais precisa entre os objetivos e as metas, fazendo duas subdivisões, uma subdivisão 620 

de objetivos e uma subdivisão de metas. O Sr. Félix discorre que tem medo de que faça o trabalho 621 

de revisão do Plano Setorial e não consiga colocar dentro as metas do Plano Nacional que é superior 622 

ao Setorial. O Sr. José Castilho Marques Neto entende que deve ter a etapa de revisão do Plano 623 

Setorial que já está dentro dos conceitos gerais do PNC e na sequencia entrar precisamente nas 624 

metas e fazer uma identificação melhor. Um participante explana que o material do SPC é apenas 625 

para subsídio para facilitar o trabalho de visão às necessidades de revisão do Plano e que há uma 626 

vaga do Ministério que é preenchida pela SAI, e sugeriu para o Sr. José Castilho Marques Neto 627 

substituir pela indicação de um representante do MEC que possa participar do trabalho. Todos os 628 

participantes concordam com o encaminhamento e um participante discorre que o encaminhamento 629 

do Sr. José Castilho Marques Neto dá agilidade para o andamento dos trabalhos. O Sr. José Castilho 630 

Marques Neto entende que todos os documentos que conseguir cumprir com um compromisso para 631 

subsidiar a discussão mais geral, no conhecimento das transformações vai alimentando o Colegiado. 632 

A Sra. Elisa Campos Machado discorre que seria ideal ter um repositório que pudesse disponibilizar 633 

inclusive os textos mais complexos. Um participante relata que no espaço do Colegiado dentro do 634 

espaço do CNPC tem espaço para artigos e publicações. Outro participante entende que o grande 635 

desafio é encontrar uma ferramenta que permita ler o texto e que identifique a contribuição pelo 636 

usuário. A Sra. Elisa Campos Machado entende que deve ter uma pessoa para sistematizar no final. 637 

O Sr. Edgar Jesus Figueira Borges sugere colocar prazo para colocar sugestões para cada eixo pela 638 

plataforma. O Sr. João Tavares Lira concorda com a sugestão dos prazos e com relação à mediação, 639 

entende que a redação final precisa dessa mediação e que precisa ter uma forma de intervenção 640 

direta de todos os membros de tal modo que de forma organizada se consiga através de algumas 641 

orientações. Um participante relata as fases sugeridas. Fase I as contribuições Eixo a Eixo com 642 

prazo determinado dentro da ferramenta. Fase II, elaboração de uma redação provisória a ser 643 

analisada pelo próprio grupo que contribuiu e Fase III a aprovação do texto final e a publicação do 644 

mesmo. O Sr. Carlos Henrique S. G. Figueiredo discorre que a construção de um texto presencial é 645 

muito difícil e acredita que é necessário um moderador. Sugere que postar os objetivos para cada 646 

indivíduo possa fazer o seu destaque. A Sra. Elisa Campos Machado relata que está pensando que 647 

em setembro seria o prazo final para terminar as alterações dos objetivos e metas para a reunião 648 

presencial. O Sr. Marcelo Pedroso explana que há uma proposta que será submetida ao CNPC de 649 

calendário para todos os Colegiados e que tem sugerido a todos os Colegiados pensar na 650 
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possibilidade de fazer uma reunião extraordinária no dia 25 de novembro, antes da Conferência no 651 

dia 26. A Sra. Elisa Campos Machado entende que seria difícil à reunião ser no dia anterior da 652 

Conferência e sugere colocar como um ponto de pauta da própria Conferência como encontro das 653 

linguagens. O Sr. Marcelo Pedroso entende que pode ficar como uma indicação a realização de uma 654 

reunião ampliada e discorre que precisar ver se consegue encontrar um período dentro da realização 655 

da Conferência para fazer o encontro ampliado. A Sra. Elisa Campos Machado discorre que os 656 

objetivos e as metas serão trabalhados até setembro e em seguida os indicadores e monitoramento. 657 

O Sr. José Castilho Marques Neto acredita que no caso do Plano Nacional da Prefeitura há um 658 

indicador evidente que a implantação dos Planos Municipais de Livros e Leitura, então precisa de 659 

indicador mais imediato que evidencia a existência do Plano Nacional de Livro e Leitura. No caso 660 

do Plano Nacional de Livro e Leitura, municipais e estaduais, há um instrumento de monitoramento 661 

que precisaria ser retomado, o Mais Livro Mais Leitura, que está parada há dois anos e meio. 662 

Entende que tem que ser encontrado outra plataforma que seja compatível com a linguagem, com as 663 

necessidades de todos os Ministérios, porque todos os sites serão concentrados no Ministério da 664 

Cultura por determinação do Poder Executivo Federal, tudo terá que ser rediscutido e elaborado. 665 

Uma participante questiona o Sr. José Castilho Marques Neto se haverá um estrutura, um fundo em 666 

paralelo para a questão da leitura e se terá outra discussão para os outros segmentos. O Sr. José 667 

Castilho Marques Neto entende que o rumo da estratégia geral é a integração com o Plano Nacional 668 

de Cultura e explana que tem que ser feitos os Planos Municipais de Leitura para depois moldar 669 

com as adaptações burocráticas e regimentais. A Sra. Elisa Campos Machado discorre que tem 670 

observado que as pessoas estão parando de elaborar o seu Plano Municipal de Livro para o Plano 671 

Municipal de Cultura, sendo uma perda enorme. A Sra. Taiza Mara Rauen Moraes relata que teve 672 

que mobilizar três meses apenas dedicados para que o Plano acontecesse, por isso é preciso sempre 673 

um agente mobilizador. A Sra. Elisa Campos Machado interrompe a reunião para o almoço. Uma 674 

participante reinicia a reunião e discorre que existe duas atividades para serem feitas. Um 675 

participante sugere marcar um teto para a reunião devido alguns participantes terem que sair mais 676 

cedo. Uma participante explana que gostaria que reservasse um momento para a apresentação das 677 

monções e requerimentos. A Sra. Elisa Campos Machado faz a leitura do primeiro eixo: “Produção 678 

Simbólica e Diversidade Cultural. Instituir legislação que garanta a continuidade e a ampliação de 679 

políticas e programas de fomento à leitura e literatura, considerando a diversidade da criação 680 

literária das regiões.” e abre para o debate. O Sr. Edgar Jesus Figueiredo Borges questiona qual 681 

será o próximo passo após as opiniões dadas sobre os eixos. A Sra. Elisa Campos Machado 682 

responde que não sabe o que será feito e um participante entende que o que vai se construir na III 683 

Conferência no final do ano, pode ser baseado em uma avaliação que está sendo proposto que se 684 

faça nos níveis municipais e estaduais. Uma participante entende que primeiro eixo a parte da 685 

criação também é instituir legislação que garanta a criação de políticas. Outra participante reforça a 686 

necessidade da continuidade de programas que já tem uma historia, como o PROLER. O Sr. Félix 687 

explana que todos precisam saber que está sendo feita uma avaliação retroativa, uma proposição 688 

para a III Conferência. A Sra. Maria do Socorro S. Flores entende que se for fazer a análise dentro 689 

do que aconteceu e não aconteceu, irá faltar dados para elaborar da análise. Um participante entende 690 

que a revisão desse documento passa principalmente por uma nova redação e quanto à questão da 691 

avaliação entende que é difícil avaliar se não possui dados de maneira conjunta. Outro participante 692 

entende que o que é mais importante é tentar buscar uma proposta de texto que seja a garantia de 693 

programas do MinC que possam assegurar a diversidade da criação literária e especificidades 694 

regionais. Um membro sugere manter as intervenções nos cinco eixos e observa os pontos que 695 

foram superados ou não, preparando o texto para a III Conferência. Um participante discorre que 696 

não tem como mexer nos eixos e nas diretrizes, devido à instância maior de qualquer modelo 697 
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participativo de gestão ser a Conferência, tem que ser transformado em política pública. Entende 698 

que caberia apenas estudar cada proposta e analisar de que maneira seriam inseridas as propostas 699 

dentro do Plano Setorial. Uma participante indaga a Sra. Magali Magela Moura se como 700 

representante da SAI tem alguma observação a fazer ou alguma orientação para dar em relação à 701 

análise e avaliação das contribuições setoriais na II Conferência Nacional. A Sra. Magali Magela 702 

Moura entende que a proposta é avaliar se os eixos ainda iriam ficar em pauta. Um participante 703 

compreende que todos os cinco eixos continuam validos e sugere pensar em uma redação mais 704 

objetiva para cada um dos eixos a partir da permanência dos problemas. Outro participante sugere 705 

destacar no Colegiado uma nova redação feita por três membros, mandado para todos os 706 

participantes e em setembro chegaria a uma redação final. A Sra. Lurdiana Araújo se desculpa por 707 

não ter comparecido na parte da manhã e entende que os eixos deveriam permanecer como estão, 708 

com exceção do eixo cinco. Os participantes discutem sobre a melhor forma de trabalhar com os 709 

eixos e decidem abordar o texto dos eixos, colocando no Excel e separando as propostas dentro de 710 

cada eixo e indicando o que foi realizado durante dois anos, sendo encaminhado de setembro a 711 

novembro. Uma participante questiona se algum estado está fazendo a setorial de livro. Outra 712 

participante explica que o argumento dado pelo CNPC na época do Secretário Peixe, pela não 713 

realização das Pré-Conferências Setoriais, era que os Colegiados tinham acabado de ser eleitos 714 

dentro de uma discussão muito grande com a sociedade e também pela questão financeira. Uma 715 

participante relata que essa situação não foi geral, pois em Santa Catariana sobre recomendação do 716 

Ministério foram feitas Pré–Conferências Setoriais em todo o estado. Um participante questiona se 717 

os prazos para a realização das Conferências Municipais aumentaram. Outra participante esclarece 718 

que o prazo era até 15 de julho e foi prorrogado para 11 de agosto. A Sra. Elisa Campos Machado 719 

segue para a elaboração da carta para a Ministra. O Sr. Kelsen Bravos da Silva faz a leitura da carta 720 

e os participantes fazem algumas correções na redação. Devido várias discussão com relação à 721 

redação da carta, a Sra. Elisa Campos Machado sugere dividir os participantes em dois grupos para 722 

agilizar os trabalhos, sendo que um grupo trabalha com a carta e outra trabalho com o texto do 723 

relatório executivo. Um participante destaca o Item VII da carta e propõe que ao invés de pedir a 724 

realocação de Secretaria, peça a participação ativa da Ministra nas reuniões do Conselho Nacional, 725 

cumprindo regimentalmente a função de condução dos trabalhos, que é pertinente a sua função de 726 

Presidente do Conselho. Um participante lança como proposta que fosse estudado com equivalência 727 

da representação do Setorial no Colegiado Nacional. A Sra. Elisa Campos Machado indaga se todos 728 

consideram a carta aprovada com as alterações que foram realizadas e explana que posteriormente 729 

será feita uma última revisão. Sem nenhuma objeção a carta é aprovada e seguem para o próximo 730 

item da pauta sobre a elaboração do Relatório Executivo. Uma participante faz a leitura do 731 

Relatório Executivo e os membros realizam alguns ajustes na redação do Relatório. O Sr. José 732 

Castilho Marques Neto explana que precisa se retirar para uma reunião com a Ministra e agradece 733 

pela convivência nesses dois dias de reunião. Os membros da reunião sugerem as seguintes 734 

sugestões: criação de um grupo de trabalho com o objetivo de encaminha sugestões para viabilizar o 735 

Fundo Setorial do MinC e a criação de uma Comissão para a redação dos eixos do PNLL. Seguindo 736 

para as monções a Sra. Elisa Campos Machado explana que a recomendação de apoio à tramitação 737 

da PEC 150 será verificado pela SAI. A Sra. Rosário Guedes faz a leitura de um documento 738 

elaborado pelo Sr. José Castilho Neto referentes às denuncias da Sra. Cleide Soares e Sr. Aníbal 739 

Araújo Perea. O Sr. Aníbal Araújo Perea entende que não cabe nenhuma discussão, apenas anexar o 740 

documento a ata. Uma participante entende que o documento apresentado é um documento que 741 

busca esclarecimento. O Sr. Carlos Xavier (MEC) defende que não tem nenhum tipo de monção em 742 

documento solicitando esclarecimento. ENCERRAMENTO DIA 16/07/2013: Não havendo mais 743 

nada a se tratar, a Sra. Elisa Campos Machado declara a reunião encerrada. 744 
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Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas 746 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, 

Julho de 2013. 


