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Aos vinte e cinco e vinte e seis dias do mês de março de dois mil e quatorze, às 10h00, 16 

no Edifício Parque da Cidade, Bloco B, 12º andar, Sala I, em Brasília, DF, foi realizado 17 

o primeiro dia da Reunião Ordinária da Plenária do Colegiado Setorial do Livro, Leitura 18 

e Literatura, com a participação dos conselheiros titulares e suplentes, conforme 19 

assinaturas no Livro de Presença. A Sra. Magali Guedes de Magela Moura, 20 

coordenadora-geral do Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC), juntamente 21 

com o Sr. José Castilho Marques Neto da Diretoria de Livro, Leitura e Literatura e 22 

Bibliotecas (DLLLB) e Fabiano dos Santos da Diretoria de Livro, Leitura e Literatura e 23 

Bibliotecas (DLLLB/FBN), realizaram a abertura da reunião com a presença da 24 

representante do CS no plenário do CNPC, Sra. Maria do Socorro Flores - Mileide 25 

Flores. A Sra. Magali informou que o secretário-geral, Bernardo Machado, estaria na 26 

reunião do dia seguinte, pela manhã, para, cumprir decisão aprovada pela plenária do 27 

CNPC, iniciar a discussão sobre o processo eleitoral de renovação dos colegiados 28 

setoriais e da plenária do CNPC, abordando os pontos que foram mais críticos no 29 

processo eleitoral anterior, quais sejam: a plataforma virtual e os critérios de inscrição e 30 
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de candidatura. Informou, também, que foi incluído na pauta da reunião do colegiado, 31 

espaço para informes sobre as ações relativas ao setor. Após dar boas-vindas aos 32 

participantes, passou a palavra ao Sr. Fabiano dos Santos (Diretoria do Livro e Leitura e 33 

Literatura) para coordenar a reunião que, ato contínuo, apresentou os itens da pauta para 34 

apreciação do colegiado: 1º item: a abertura da sessão; 2º item: apresentação e 35 

aprovação da pauta; 3º item: informes sobre ações relativas do setor (Secretaria-Geral 36 

do CNPC, Diretoria do Livro e Literatura e Bibliotecas (DLLB) e Plano Nacional do 37 

Livro e Leitura (PNLL)); 4º item: revisão dos objetivos do Plano Nacional de Livro e 38 

Leitura; 5º item: apresentação dos editais da DLLLB, no âmbito do PNLL. No dia 26, 1º 39 

item: discussão e debate sobre o processo de eleição e mandato do CNPC; 2º item 40 

apresentação de moções e recomendações do Setorial; 3º item: discussão dos projetos de 41 

lei do PNLL e do Fundo Setorial e Pró-Leitura; 4º item: aprovação relatório Executivo. 42 

A plenária aprovou a pauta proposta. Em seguida, tratou do primeiro item da pauta 43 

(informes sobre o setor), passando a palavra à Sra. Magali que relatou os problemas 44 

referentes aos atrasos na elaboração e divulgação das atas de reunião e que o Relatório 45 

Executivo é o que se tem como registro das reuniões. Esclareceu, também, que está 46 

sendo providenciada a publicação das recomendações e moções, relatando todo o 47 

procedimento a ser adotado antes da publicação e se comprometeu a apresentar, até 48 

amanhã do dia seguinte, um quadro demonstrativo do andamento das moções e 49 

representações do colegiado. O Sr. João Manuel Maldaner Carneiro (Área de Produção 50 

e Distribuição) demonstrou preocupação em relação à falta de publicação de moção 51 

relativa à questão da correção da ordem das suplências do colegiado, tendo sido 52 

esclarecido, pela Sra. Magali, que a questão foi objeto de análise pela Conjur/Minc, que 53 

concluiu pela impossibilidade legal de se corrigir o problema no mandato atual (todo 54 

processo eleitoral foi embasado na Portaria nº 51 e no Regimento Interno do CNPC), e 55 

que o mesmo poderia ser corrigido para o mandato seguinte, no processo eleitoral de 56 

renovação dos colegiados. Em seguida, a Sra. Mileide Flores (Região Nordeste), 57 

representante do Colegiado junto ao CNPC, informou que o tema mais acalorado da 58 

discussão na reunião do CNPC foi o requerimento feito àquele Conselho para que o 59 

Comitê Gestor dos Museus passasse a ser automaticamente o Colegiado dos Museus, e 60 

que, após intenso debate sobre o assunto, ela e a representante da Secretaria de 61 

Economia Criativa (SEC) pediram vistas ao processo, mas até o momento não haviam 62 

recebido os documentos e que, assim que os recebesse, enviaria ao CS/CLLL. Relatou, 63 

ainda, que apresentou moção, acatada por unanimidade pelos representantes do CNPC, 64 
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solicitando urgência na transferência da DLLB do Rio de Janeiro para Brasília. A 65 

respeito do assunto, o Sr. Fabiano disse que o processo de transferências DLLLB do Rio 66 

de Janeiro para Brasília se encontrava no Ministério do Planejamento, com previsão de 67 

que até o final de abril o decreto fosse publicado e a partir de maio a transferência 68 

estaria efetivada. O Sr. José Castilho Marques Neto (Plano Nacional de Livro e Leitura) 69 

reforçou a importância da cobrança da sociedade para agilizar o processo de 70 

transferência da diretoria para Brasília, acrescentando que a atuação do Colegiado 71 

Setorial neste momento é crucial, e discorreu sobre as dificuldades práticas e 72 

burocráticas de se realizar uma transferência de órgão (estrutura de cargos, medidas 73 

administrativas etc). O Sr. Fabiano iniciou o debate sobre os objetivos do Plano 74 

Nacional de Livro e Leitura (PNLL) distribuindo documento contendo três colunas para 75 

cada um dos objetivos, sendo a redação atual, a proposta do colegiado no grupo virtual 76 

de discussão e a proposta do próprio PNLL, a partir da proposta do colegiado. Seguiu-se 77 

intenso debate sobre questões conceituais dos objetivos, colocando em votação se todos 78 

concordavam com a redação do grupo de discussão e da proposta revista do PNLL que 79 

foi aprovada por doze votos, ficando acordado que as questões de redação, seriam 80 

apresentadas em forma de destaques, a serem apreciados na parte da tarde. Durante o 81 

debate foi levantada a questão da suplência com direito a voto, sobre a qual, a Sra. 82 

Magali esclareceu que prevalece o Regimento Interno do CNPC, uma vez que as 83 

alterações regimentais aprovadas pelo Colegiado em reunião anterior não havia sido 84 

apreciadas e votadas pela Plenária do CNPC e, dessa forma, todo titular tem direito a 85 

voz e voto. No caso da ausência do titular, o suplente tem direito a voz e voto, e no caso 86 

da presença do titular e do suplente simultaneamente, o suplente tem direito a voz, mas 87 

não a voto, podendo contribuir, por se tratar de reunião pública. Ao final do debate, o 88 

Sr. João Carneiro sugeriu deixar aberta a possibilidade de se incluir novos objetivos 89 

quando da revisão das redações, o que foi acatado pelo Sr. Fabiano, que encerrou a 90 

reunião da parte da manhã. A Sra. Magali retomou a reunião no período da tarde, 91 

passando a palavra para o Sr. Fabiano, que sugeriu tentar fechar o tema dos Objetivos 92 

do PNLL até às 17h, devido a uma reunião na Secretaria Executiva nesse horário e 93 

antecipar o horário de início da reunião do dia seguinte para as 9h. Com a concordância 94 

de todos, foi retomado o debate sobre os objetivos do PNLL, procedendo-se a 95 

apreciação dos destaques que se encerrou ao final da reunião. O documento final 96 

aprovado, com os objetivos revisados, encontra-se anexo a esta Ata. A Sra. Magali 97 

iniciou a reunião do período da manhã do dia 26 de março relembrando que às dez horas 98 
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o secretário executivo falaria sobre o processo eleitoral para renovação do colegiado, 99 

momento em que se reuniriam os dois colegiados (Artesanato e Livro, Leitura e 100 

Literatura). O Sr. Fabiano propôs mudar a ordem dos temas da pauta, iniciando os 101 

trabalhos com o tema do Projeto de Lei do Plano Nacional de Livro e Leitura, o qual 102 

deverá ser encaminhado na próxima semana ao Ministério da Educação. Com a 103 

concordância de todos, o Sr. Fabiano esclareceu que as propostas de alteração do 104 

projeto de lei emanadas do Colegiado ainda seriam analisadas pelas Consultorias 105 

Jurídicas do Minc e do MEC e teriam a aprovação dos ministros das duas pastas, 106 

podendo mudar bastante e que a ideia não seria consolidar um texto, mas consolidar a 107 

base conceitual, os eixos e a estrutura do plano. A Sra. Mileide procedeu à leitura do 108 

projeto de lei e, em seguida foi aberto o debate. O Sr. Anibal levantou a questão sobre a 109 

solicitação de ampliação do nome do colegiado, acrescentando a palavra “bibliotecas”. 110 

A Sra. Magali explicou que essa solicitação deveria passar pela aprovação do CNPC e, 111 

posteriormente, submetida à Casa Civil para elaboração do decreto presidencial. Com a 112 

entrada do Sr. Bernardo Machado (Secretário Geral do CNPC), foi interrompido o 113 

debate e reunidos os dois colegiados (Artesanato, Livro, Leitura e Literatura). O Sr. 114 

Bernardo Machado discorreu sobre o processo de renovação dos colegiados setoriais do 115 

CNPC e do da Plenária do CNPC, salientando que aquela era a primeira discussão a 116 

respeito do tema, e que haveria tempo para discutir e aprofundar o assunto, 117 

provavelmente, até a segunda ou a terceira reunião do CNPC, em setembro e que já 118 

foram ouvidos os colegiados de Culturas Populares, Artes Visuais e Moda e Design. 119 

Esclareceu que apesar de os mandatos terminarem em 31 de dezembro, a renovação será 120 

feita em março ou abril de 2015 para evitar as dificuldades inerentes a um ano de 121 

disputa eleitoral. Segundo ele o colegiado LLL elegeu 15 titulares e 12 suplentes. No 122 

número de estados, o Colegiado Setorial do Livro, Leitura e Literatura teve 18 estados 123 

com quórum mínimo, com eleitores validados. Acrescentou também o referido 124 

colegiado teve o maior número de eleitores inscritos, foram 844 inscritos, desses, 837 125 

puderam votar, porque estavam em estados que tinham o quórum mínimo, tendo o 126 

colegiado 142 candidatos inscritos, com quórum mínimo, o que propiciou quase a 127 

cobertura completa do número de vagas. Em seguida, fez um resumo das principais 128 

sugestões recebidas dos colegiados, quais sejam: (i) criação de regras/critérios 129 

específicos para alguns colegiados que não se enquadram nas regras de apresentação de 130 

diplomas, atestados de residência etc., como por exemplo, os colegiados de Culturas 131 

Indígenas, Culturas Populares, Artesanato e o colegiado do Circo; (ii) o primeiro 132 
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cadastro mais simplificado e que as pessoas possam apresentar documentos 133 

posteriormente; (iii) possibilidade de efetivação dos cadastros não somente pela via 134 

virtual, mas também por correio e presencialmente, utilizando todos os equipamentos 135 

que o Ministério da Cultura possui nos estados; (iv) comunicação às pessoas 136 

cadastradas no processo eleitoral de 2012 e que não tiveram confirmadas as suas 137 

inscrições, para reapresentarem a sua demanda de cadastro, corrigindo, eventualmente o 138 

que faltou para que elas não fossem inscritas no processo eleitoral de 2012; e (v) 139 

elaboração de uma cartilha, um passo a passo, explicando bem o processo eleitoral, a ser 140 

publicada virtualmente e distribuída em papel por todo o Brasil, de modo a mobilizar e 141 

fazer uma maior publicidade do que em 2012. Ponderou, também, que todas as 142 

propostas visam aumentar a representatividade, o que, de fato, interessa tanto ao 143 

Ministério da Cultura quanto aos segmentos representados, e que a eleição possa suprir 144 

todas as vagas existentes, que são 15 vagas de titulares e 15 vagas de suplentes, 145 

evitando o ocorrido em 2012, quando diversos colegiados elegeram menos candidatos 146 

do que o total de vagas existentes. Em seguida, o Sr. Bernardo Machado abriu a palavra 147 

aos colegiados, para apresentarem sugestões que possam aperfeiçoar o processo. O Sr. 148 

Eduardo Vasconcellos (Área de Criação) questionou sobre a questão da suplência, se 149 

prevalecerá nas eleições o regimento do colegiado, ou o regimento do CNPC e também 150 

questionou quanto à hegemonia de representatividade uma vez que o CSLLL é 151 

composto de três cadeias produtivas. O Sr. Bernardo Machado disse que responderia as 152 

perguntas em bloco, mas que em relação à questão da suplência, a proposta é que não 153 

haja vinculação de suplência ao titular, e que como as regras da eleição são editadas por 154 

portaria, a ideia que está sendo trabalhada é que a portaria da nova eleição fique pronta 155 

e aprovada nos colegiados e no Conselho ainda neste ano. E quanto à questão da 156 

hegemonia de representatividade, salientou que o CSLLL é um caso bem-sucedido de 157 

segmentação entre cadeia produtiva e que esse assunto deve ser aprofundado para se for 158 

o caso inserir na portaria de renovação. O Sr. Darlindo Oliveira (Pará, Colegiado de 159 

Artesanato) sugeriu que o Programa de Artesanato Brasileiro (PAB) fosse incluído na 160 

realização do novo processo eleitoral, pois poderia contribuir na divulgação e 161 

sensibilização do setor, uma vez que possui um cadastro de artesãos em todo Brasil. O 162 

Sr. João Carneiro reforçou a questão da suplência, e chamou atenção sobre a portaria nº 163 

51, que estabeleceu suplência nominal, contrariamente ao que fora decidido na eleição, 164 

deliberado no Regimento Interno do colegiado e ao que a Assessoria Jurídica havia 165 

acordado à época. Salientou, ainda, que no início do funcionamento do colegiado foi 166 
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feita uma moção para correção daquela portaria e que a Sra. Magali esclareceu que a 167 

Assessoria Técnica do Ministério não concordou com a correção. O Sr. Bernardo 168 

Machado disse que o objetivo daquela conversa era justamente corrigir para a próxima 169 

eleição. O Sr. Renato da Silva Moura (Colegiado de Artesanato) abordou a problemática 170 

das inscrições no processo eleitoral passado, como aceitação somente em formato 171 

virtual, falta de conhecimento necessário na plataforma virtual por parte dos 172 

representantes do setor, dificuldade de comprovação dos documentos e da falta de 173 

mobilização dos governos municipais e estaduais. O Sr. Bernardo Machado sugeriu ao 174 

Sr. Renato fazer uma análise dos critérios estabelecidos na Portaria nº 51 para 175 

identificar propostas específicas para o setor e que, quanto à falta de mobilização dos 176 

governos estadual e municipal, lembrou-se de uma sugestão importante do Colegiado de 177 

Culturas Populares, não mencionada anteriormente, de se buscar o apoio dos membros 178 

da sociedade civil nos conselhos estaduais para que ajudem na mobilização do processo 179 

eleitoral. O Sr. Edgar Jesus Figueira Borges (Área de Criação) reforçou a necessidade 180 

de se facilitar o processo de inscrição, ressaltando as enormes dificuldades encontradas 181 

pelo pessoal da Região Norte no processo eleitoral anterior. Falou, ainda, da 182 

necessidade de reforçar a divulgação tanto do processo eleitoral como da importância 183 

dos colegiados e do CNPC dada a falta de conhecimento da população sobre esses 184 

órgãos. A Sra. Abadia Maria de Jesus (Colegiado de Artesanato) comentou que os 185 

problemas que aconteceram na Região Norte também aconteceram na Região Centro-186 

oeste, ressaltando a dificuldade no entendimento e interpretação do edital e solicitou que 187 

fosse publicado um edital de forma menos técnica. Ela reforçou a proposta de uma 188 

cartilha para facilitar as inscrições e a necessidade de divulgação de informação sobre 189 

os papéis dos colegiados e do CNPC, sugerindo, também, a utilização do cadastro de 190 

municípios que já possuem o Sistema Municipal de Política Cultural, do SNC, para a 191 

mobilização em relação ao processo eleitoral. O Sr. Nivaldo Jorge da Silva (Colegiado 192 

de Artesanato) sugeriu que o Ministério da Cultura divulgue o Sistema Nacional de 193 

Cultura – SNC para as secretarias de cultura dos estados e municípios para que seja 194 

possível maior alcance das informações, no intuito de se promover maior mobilização 195 

do setor. O Sr. Claudio Cardoso de Andrade Costa (Região Norte) mencionou o 196 

problema do processo eleitoral na região norte e o fato de os candidatos terem tido 197 

muitos problemas relacionados à comprovação de documentos, enfatizando, o papel que 198 

os colegiados deverão ter na mobilização para o processo eleitoral. Ele sugeriu que 199 

houvesse publicação de uma cartilha para informar os setores culturais e que seja 200 
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disponibilizada o mais breve possível. O Sr. Bernardo Machado esclareceu que a 201 

cartilha deverá ficar pronta depois que as regras forem estabelecidas, o que deverá 202 

ocorrer em setembro, na terceira reunião do CNPC. A Sra. Ivanilda Maria de Morais e 203 

Silva (Colegiado de Artesanato) comentou sobre a importância de se simplificar o 204 

processo eleitoral dadas as dificuldades de entendimento das regras e disse que para o 205 

novo processo eleitoral espera que haja uma maior mobilização. A Sra. Vânia Maria de 206 

Oliveira Santos (Colegiado de Artesanato) falou sobre a dificuldade de comprovação de 207 

documentos e sugeriu que haja o apoio das secretarias de cultura do estados e dos 208 

municípios na divulgação do processo eleitoral. O Sr. Kelsen Bravos da Silva (Área de 209 

Criação) destacou que a metodologia adotada no processo eleitoral para o Colegiado 210 

Setorial contempla a paridade de cadeias e que deve haver solução na problemática da 211 

suplência. Ele ressaltou o problema da representatividade por região e que deve ser 212 

observado, em caso excepcional, a manutenção da representatividade. O Sr. Reinaldo 213 

Custódio da Silva (Colegiado de Artesanato) comentou que a adesão dos 27 estados e 214 

2100 municípios deverá facilitar a divulgação das eleições e que o processo eleitoral 215 

anterior foi um pouco dificultado pela via de acesso virtual e que a cartilha, se for uma 216 

cartilha administrativa deverá facilitar a questão. Sugeriu uma maior participação de 217 

jovens, nos colegiados. A Sra. Fernanda Belinaso Beraldo (Colegiado de Artesanato) 218 

ratificou a necessidade da divulgação do processo eleitoral pelos colegiados e comentou 219 

que no estado de São Paulo também houve dificuldade de entendimento das regras do 220 

processo eleitoral anterior. Disse acreditar que a mobilização de todas as cidades em 221 

torno de instaurar o CPF da cultura vai contribuir para um novo cenário nas próximas 222 

eleições, e que, naquele estado o conselho não está formado e por isso, o ideal é 223 

incrementar informação nos Conselhos Municipais, que têm uma mobilização muito 224 

maior. A Sra. Mileide Flores (Região Nordeste) observou que há um distanciamento dos 225 

conselhos municipais e estaduais de cultura com o Conselho Nacional sugerindo a 226 

criação de uma rede ou um sistema de conselhos de cultura. Falou sobre a ideia de 227 

representação da juventude em cada um dos colegiados, o que iria suprimir a deficiência 228 

atual de uma política pública mais voltada à juventude. Sugeriu, ainda, a participação de 229 

dois representantes de cada colegiado no CNPC. O Sr. Bernardo Machado informou que 230 

no Minc já existem projetos voltados para a juventude e informou que a mudança de 231 

número de assentos no conselho, pressupõe uma alteração de um decreto presidencial 232 

que está em processo de discussão, lembrando que a próxima reunião do Conselho 233 

contará com representantes de novos setores que vão defender a conveniência de 234 
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estarem representados. A Sra. Ana Maria Vilalba (Secretaria da Cidadania e da 235 

Diversidade Cultural) sugeriu que as inscrições fossem facilitadas, a exemplo do que foi 236 

feito na SID, atual SCDC. O Sr. Pedro Paulo Graczcki (Região Sul) salientou que a 237 

atuação da regional do MinC em Porto Alegre não está a par do que acontece no 238 

ministério e que há necessidade de inclusão das regionais para que elas possam 239 

contribuir na divulgação de todas as ações existentes no órgão. A Sra. Marly (Colegiado 240 

de Artesanato – Região Sul) solicitou ajuda do Minc para aprovação do Plano 241 

Municipal de Cultura de Porto Alegre e falou da dificuldade de participação dos 242 

artesões nos fóruns setoriais, tendo em vista que as datas de realização desses eventos 243 

coincidem com as datas das feiras de artesanato. O Sr. Bernardo Machado agradeceu a 244 

contribuição de todos e lembrou que aquele era o primeiro momento e que até setembro 245 

as regras e um cronograma mais objetivo estarão estabelecidos. Em seguida convidou os 246 

coordenadores das Mesas para retomarem a sua pauta nas suas respectivas salas. A 247 

reunião da parte da manhã do dia 26 foi encerrada. O Sr. Fabiano iniciou a reunião do 248 

período da tarde, retomando o debate sobre o Projeto de Lei do PNLL e, ao final do 249 

debate ele disse que todas as proposições recebidas eram pertinentes, e se comprometeu 250 

a analisar todas elas e encaminhar aos membros do colegiado, no dia seguinte, a minuta 251 

do projeto de lei com as proposições, para que fosse devolvida em um prazo 252 

emergencial, em caráter de urgência, porque na segunda-feira seguinte o processo será 253 

enviado para as áreas jurídicas do Minc e do MEC, com o parecer técnico da Diretoria. 254 

Ressaltou, novamente, que o texto se trata apenas de uma minuta, passível de alteração 255 

pelas áreas jurídicas de ambos os ministérios. Em seguida, o Sr. Fabiano fez um breve 256 

relato sobre o andamento das tratativas do tema “Institucionalização”, no âmbito do 257 

MinC,  dizendo que, em linhas gerais, foi tomada uma decisão, pela ministra, de 258 

estabelecer uma meta de aprovação da Lei do Plano Nacional do Livro e Leitura, no 259 

exercício de 2014 e  de criação de bases técnicas e jurídicas para tramitar, em nível de 260 

governo e de debate com a sociedade, os projetos que tratam do Fundo Setorial Pró-261 

leitura e da criação de um órgão próprio, e que está sendo contratado um consultor, com 262 

experiência vasta na gestão cultural e administrativa, para apresentar cenários, tanto 263 

para a questão da criação de um órgão, como também para o Fundo Setorial no seu 264 

formato e nas possibilidades de fontes de financiamento. Disse, também, que no 265 

momento adequado, provavelmente a partir do final desse primeiro semestre, já se terá 266 

uma documentação básica para retomar o debate com o colegiado setorial e o setor em 267 

torno desses temas. Ressaltou, ainda, que de concreto sobre o tema, tem-se o decreto 268 
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que estabelece o retorno da Diretoria do Livro e Leitura, Literatura e agora Bibliotecas, 269 

porque incorpora ao Sistema Nacional de bibliotecas Públicas e também do Pró-ler, na 270 

Coordenação Geral de Leitura, cujo andamento já foi dado nos informes. O Sr. José 271 

Castilho complementou as informações do Sr. Fabiano, discorrendo sobre a dinâmica da 272 

tramitação do Projeto de Lei do PNLL, o andamento das negociações com o MEC e 273 

com o Congresso Nacional, para aprovação do PL ainda neste ano, salientando que o 274 

prazo que se tem é muito curto e que por isso a consulta ao colegiado terá que ser até a 275 

sexta-feira (28/03) porque no dia 31, segunda-feira, o projeto terá que ser encaminhado 276 

ao MEC. Mencionou que tem conversado bastante com os representantes do setor 277 

produtivo, que seriam os pagadores do Fundo Setorial, pelo menos as entidades 278 

principais, e que pretende conversar com todas as Câmaras de Livro do Brasil, com o 279 

intuito de recuperar a proposição do setor no sentido de colaboração, apesar das 280 

restrições orçamentárias para o custeio de passagens e diárias. A Sra. Mileide sugeriu a 281 

Bienal de São Paulo para fazer discussão com a cadeia produtiva e o Sr. José Castilho 282 

esclareceu que estaria negociando o apoio do MEC na questão de passagens e diárias 283 

para o Plano, mas na Bienal de São Paulo, onde estará todo o setor produtivo, foi 284 

solicitado apoio ao Instituto Pró-livro, para retomar o stand do PNLL, que foi elemento 285 

central de aglutinações, com uma programação específica, e que, se não acontecer o 286 

estande, poderão ser feitas reuniões na hora do café, aproveitando todas as 287 

oportunidades dos grandes eventos. O Sr. João Carneiro sugeriu a reativação, mesmo 288 

que virtualmente, de um Grupo de Trabalho do Colegiado, instituído para debater e 289 

sugerir uma fórmula para a questão do financiamento do Fundo Setorial para que se 290 

chegasse às reuniões com algum andamento e algumas novas sugestões. O Sr. Bernardo 291 

Jorge Israel Gurbanov (Região Sudeste) sugeriu o encaminhamento de um ofício ou um 292 

pedido diretamente para a organização Bienal São Paulo para se ter um espaço de 293 

estande ou para utilização de salas para reuniões e colocou  a sede da Câmara Brasileira 294 

do Livro, para, a qualquer tempo, oferecer o espaço para as reuniões do PNLL ou dos 295 

subgrupos em São Paulo, independentemente da Bienal. O Sr. João Carneiro sugeriu 296 

que fosse considerada nas discussões relativas ao financiamento do Fundo Setorial, a 297 

realidade da micro e pequena empresa optante do Simples, relativamente à desoneração 298 

de PIS e Cofins da cadeia produtiva do livro. O Sr. Aníbal Araújo Perea (Região 299 

Centro-Oeste) informou ter sido publicado, naquela data, um edital na área de Livro e 300 

Leitura no Distrito Federal, para o qual foi feita uma pesquisa junto ao Sebrae sobre 301 

forma de remuneração, em especial, de um contador de história, um palestrante dentro 302 
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da área de leitura, e quais são os valores médios para o pagamento, tendo sido elaborada 303 

uma tabela que poderá servir como uma tabela de referência para todos os membros do 304 

colegiado e multiplicada para os estados. Na sequência, o Sr. Fabiano apresentou os 305 

editais da Diretoria do Livro e Leitura, disponíveis nos sites do MinC e da Biblioteca 306 

Nacional.  A Sra. Ana Dourado (Coordenação Geral da Leitura) informou sobre projeto 307 

a ser implementado pelo MinC, relativo a uma pesquisa com o objetivo de entender 308 

melhor os números de pesquisas anteriores, como as do Programa Retratos do Brasil, do 309 

Inaf,  do Ideb, e que será realizado um chamamento público, para que uma instituição 310 

selecionada faça uma pesquisa para perceber o que existe de informação e aprofundar a 311 

questão do alfabetismo funcional. Informou, também, que será realizado outro 312 

chamamento público para contratação de instituição que, a partir de uma metodologia 313 

específica, faça avaliação do Programa Agentes de Leitura, com o objetivo de entender 314 

melhor os avanços do programa. O Sr. Fabiano manifestou preocupação com o tempo e 315 

propôs uma inversão da pauta para apresentar e apreciar as moções e recomendações e, 316 

em seguida, fazer o debate em torno dos editais. Com a concordância de todos, foram 317 

apresentadas e aprovadas por unanimidade: (i) moção de pesar à família do membro do 318 

colegiado setorial, senhor Bernardo Gurbanov, pelo falecimento de seu filho Matias 319 

Gurbanov, ocorrido na cidade de São Paulo; e (ii) recomendação para que o Ministério 320 

da Cultura agilize a definição e aplicação de indicadores culturais, conforme proposta 321 

1.43, eixo 1, aprovada na terceira Conferência Nacional de Cultura. Seguiram-se os 322 

debates sobre os editais apresentados e, na sequência, a Sra. Mileide apresentou o 323 

informe sobre o Projeto de Cultura para a Copa 2014, comentando, entre outros pontos, 324 

que o total de projetos enviados em todas as linguagens, em todas as linhas da área da 325 

cultura para a Copa, somou 2.100 projetos e desses, foram desabilitados mais de 1.800 326 

por problema documental, restando apenas 268 projetos habilitados e que na área de 327 

literatura foram habilitados 10 projetos, sendo 2 projetos de Curitiba, 2 projetos de 328 

Porto Alegre, 2 projetos de São Paulo, um do Rio de Janeiro, um de Belo Horizonte, um 329 

de Salvador e um de Recife. Finalizando, lembrou que em 16 e 17 de setembro do 330 

corrente ano seria realizada a segunda reunião do Colegiado. Em seguida, a Sra. Magali 331 

apresentou o Relatório Executivo da Reunião que, após diversas sugestões, foi aprovado 332 

e assinado pelos membros do colegiado presentes, ficando acordado que os membros 333 

ausentes naquele momento, assinariam posteriormente. Nada mais havendo a tratar a 334 

Sra. Magali encerrou os trabalhos da reunião agradecendo a presença de todos. 335 

 336 
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Brasília, março de 2014 337 

 338 

 339 

Bernardo Machado 340 

Secretário Executivo do CNPC 341 
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ANEXO 1 342 

OBJETIVOS DO PNLL 343 

A)  344 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Formar leitores, buscando, 

de maneira continuada, 

substantivo aumento de 

índice nacional de leitura 

(número de livros lidos por 

habitante/ano) em todas as 

faixas etárias e do nível 

qualitativo das leituras 

realizadas. 

 

Formar leitores autônomos, 

buscando, de maneira 

continuada, substantivo 

aumento de índice nacional 

de leitura considerando os 

diferentes públicos leitores. 

 

Contribuir para a formação de 

leitores autônomos, buscando, de 

maneira continuada, substantivo 

aumento do índice nacional de leitura 

e do nível qualitativo das leituras 

realizadas, considerando os diferentes 

públicos. 

 

 345 

B)  346 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Implantação, modernização 

e qualificação de acervos, 

equipamentos e instalações 

de bibliotecas de acesso 

público nos municípios 

brasileiros. 

  

 

Assegurar o acesso da 

população a acervos, 

espaços e serviços de 

qualidade em bibliotecas de 

acesso público nos 

municípios brasileiros.  

 

 

 

Assegurar o acesso da população a 

acervos, espaços, equipamentos e 

serviços de qualidade em bibliotecas 

de acesso público nos municípios 

brasileiros.  

 

-Assegurar a implantação, 

modernização e qualificação de 

espaços, instalações e equipamentos, 

bem como a formação e 

desenvolvimento de acervos de modo a 

garantir serviços de qualidade em 

bibliotecas escolares e nas de acesso 

público nos municípios brasileiros. 

(aprovada) 

 347 

C)  348 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Fomentar a 

formação continuada de 

mediadores e agentes de 

leitura, garantindo a 

dinamização do processo e 

fovorecendo o surgimento 

de novas tecnologias sociais 

de promoção da leitura. 

 

Fomentar a formação 

continuada de mediadores e 

agentes de leitura, 

garantindo a 

implementação de novas 

tecnologias  sociais 

de promoção da leitura. 

 

Fomentar a formação continuada e o 

intercâmbio de gestores públicos, 

professores, bibliotecários, 

mediadores e agentes de leitura, 

contribuindo para o 

compartilhamento de experiências, 

uso e aplicação de tecnologias  sociais 

para a de promoção da leitura e o 

acesso à informação. 

 

 349 

 350 
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D)  351 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Incentivar programas de 

bolsas de criação, formação, 

intercâmbio, pesquisa e 

residências literárias. 

 

Fomentar programas de 

bolsas de criação, formação, 

intercâmbio, pesquisa e 

residências literárias 

nacionais e internacionais.  

Incentivar e fomentar programas de 

bolsas de criação, formação, 

intercâmbio, pesquisa e residências 

literárias nacionais e internacionais. 

 

  352 

E)  353 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Realização bienal de 

pesquisa nacional sobre 

leitura.  

 

Desenvolver pesquisas em 

âmbito nacional, para 

caracterizar o cenário de 

leitura do país. 

 

 

 

Apoiar e realizar pesquisas em 

âmbito nacional, regional e local, que 

caracterizem o estágio de 

desenvolvimento da leitura, e de 

acesso à informação no País, 

contribuindo com os indicadores 

determinantes do índice de 

desenvolvimento humano – IDH 

 

- Apoiar e realizar pesquisas em 

âmbito nacional, regional e local, que 

identifiquem as práticas e 

capacidades de leitura, relacionando-

as com indicadores sociais, 

educacionais, culturais e econômicos, 

compreendendo a leitura como vetor 

estratégico para o desenvolvimento. 
(aprovada) 

  354 

F)  355 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Implementação e fomento 

de núcleos voltados a 

pesquisas, estudos e 

indicadores nas áreas da 

leitura e do livro em 

universidades e outros 

centros. 

 

Aprovada proposta 

original.  

 

Fomentar e implementar 

núcleos voltados à produção de 

estudos, pesquisas e indicadores nas 

áreas da leitura, da biblioteca e do 

livro em universidades e outras 

instituições. (aprovada) 

-  

 

 

 356 

 357 

 358 

 359 

 360 

 361 
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G)  362 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Concessão de prêmio anual 

de reconhecimento a 

projetos e ações de fomento 

e estímulo às práticas 

sociais de leitura.  

 

Concessão de prêmios de 

reconhecimento a projetos e 

ações de fomento e estímulo 

às práticas sociais de 

leitura.  

 

 

Conceder prêmios de reconhecimento 

a projetos e ações de fomento e 

estímulo às práticas sociais de leitura. 

 

 363 

H)  364 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Expansão permanente do 

número de salas de leitura e 

ambientes diversificados 

voltados à leitura. 

 

Estímulo e fomento à 

criação e expansão de 

ambientes de leitura e de 

Literatura, considerando a 

diversidade cultural 

brasileira. 

 

Incentivar e fomentar a criação, 

manutenção, modernização e 

expansão permanente de bibliotecas e 

espaços de leitura e de convivência e 

promoção literária, considerando a 

acessibilidade e a diversidade física, 

geográfica, arquitetônica e cultural 

brasileira. (aprovada) 

-  

 365 

I)  366 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Identificação e cadastro 

contínuos das ações de 

fomento à leitura em curso 

no país. 

 

Abertura de espaços de 

identificação e 

monitoramento das ações 

de fomento à leitura, 

criando estruturas de 

governança para 

desenvolvimento da ação. 

 

Identificar, cadastrar, monitorar e 

disponibilizar informações 

atualizadas na área do livro, leitura, 

literatura e bibliotecas com vistas à 

qualificação das políticas públicas 

para a área. (aprovada) 
 

 367 

J)  368 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Identificação e cadastro 

contínuos dos pontos de 

vendas de livros e outros 

materiais impressos não 

periódicos. 

  

 

Mapear, cadastrar e 

acompanhar 

continuamente livrarias, 

pontos de venda e demais 

ações de circulação e 

comercialização de livros e 

de outros produtos 

culturais impressos e em 

diferentes formatos e 

suportes de leitura. 

Mapear, cadastrar e acompanhar 

continuamente livrarias, pontos de 

venda e demais ações de 

comercialização de livros e outras 

publicações em diferentes formatos e 

suportes de leitura. (aprovada por 

maioria) 

 369 

  370 
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K)  371 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Elevação significativa do 

índice de empréstimos de 

livro em biblioteca (sobre o 

total de livros lidos no país). 

 

Eliminar e transformar em 

meta.  
Mantém-se a do Colegiado. 

 372 

L) 373 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Aumento do número de 

títulos editados e 

exemplares impressos no 

país. 

  

 

Fomentar a edição de 

títulos e exemplares 

impressos no país. 

Incentivar e fomentar a produção, 

publicação, circulação, distribuição e 

comercialização de livros e outras 

publicações nacionais em seus 

diferentes formatos e suportes 

atendendo também as expressões da 

bibliodiversidade e memória 

brasileira, buscando o aumento de 

títulos editados e impressos no país. 

(aprovada) 

  374 

     M) 375 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA SNBP 

Elevação o número de 

livrarias no país 

 

Eliminar e transformar em 

meta.   

 

Incentivar e fomentar a criação e 

manutenção de livrarias no País. 

(aprovada) 

 

 

  376 

N) 377 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Aumento da exportação de 

livros; expansão do número 

de autores brasileiros 

traduzidos no exterior 

 

Ampliação da exportação 

de livros; expansão do 

número de autores 

brasileiros traduzidos no 

exterior. 

 

Fomentar a exportação de livros e o 

número de autores brasileiros 

traduzidos no exterior. 

 

  378 

 379 

 380 

 381 

 382 

 383 

 384 
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O) 385 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Aumento do índice per 

capita de livros não didáticos 

adquiridos; ampliação do 

índice de pessoas acima de 

14 anos, com o hábito de 

leitura e que possuam ao 

menos dez livros em casa. 

 

 Transformar em meta. 

 Ampliação do índice per 

capita de aquisição de livros 

não didáticos. 

 

Transformar em meta.   

 386 

        P) 387 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Estimular continuamente a 

criação de planos estaduais e 

municipais de leitura.  

 

Não foi apresentada proposta. 

Incentivar e fomentar a criação, 

implementação e 

institucionalização dos planos 

estaduais e municipais do livro e 

leitura.     

 

 388 

Q) 389 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

  

Apoiar o debate e a utilização 

de copyrights não restritivos 

(copyleft e creative commons), 

equilibrando o direito de autor 

com direitos de acesso à 

cultura escrita. 

 

 

Aprovada integralmente  

 

Incentivar e fomentar o debate 

sobre a utilização de cópias não 

restritivas (copyleft e creative 

commons), que garantam os 

direitos de autor e contemplem 

os direitos de socialização e 

acesso à cultura escrita. 

(aprovada). 
 

 

 390 

R)  391 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA COLEGIADO PROPOSTA PNLL 

Assegurar o acesso a pessoas 

com deficiência, conforme 

determinação da legislação 

brasileira e dos imperativos 

conceituais e objetivos 

expressos no amplo direito à 

leitura para todos os 

brasileiros contidos neste 

Plano. 

 

 

Assegurar o acesso às pessoas 

com deficiência o amplo direito 

à leitura, conforme a legislação 

brasileira. 

 

 

Assegurar o acesso à leitura e à 

informação a todas as pessoas 

com deficiência, conforme a 

legislação brasileira. (aprovada). 

 

 392 

 393 
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Objetivos que poderiam ser incluídos: 394 

1. “Incentivar e fomentar a informatização de catálogos online, com vistas a dar 395 
visibilidade da bibliodiversidade, da produção editorial brasileira e ampliar o acesso aos 396 
registros bibliográficos dos acervos das bibliotecas do país, fomentando a cooperação 397 
entre elas e o estabelecimento de sistemas e redes de informação e leitura locais, 398 

territoriais e nacionais.” (aprovada) 399 

2.“Incentivar e fomentar a constituição de acervos que garantam a produção local, 400 

territorial e nacional que preservem a memória e contribuam para o entendimento da 401 

diversidade cultural brasileira.” (aprovada) 402 

3.“Assegurar o acesso à leitura e à informação a todos os brasileiros, com especial 403 
atenção às minorias, grupos étnicos, tradicionais, entre outros, conforme a legislação 404 

brasileira.” (aprovada) 405 

 4. Incentivar e fomentar a produção e a distribuição de publicações de circulação gratuita, em 406 
diferentes suportes e/ou formatos em todo território nacional. (aprovada) 407 

5. Apoiar eventos de promoção e circulação do livro e da leitura como feiras de livros e eventos 408 
literários, por exemplo. (aprovada). 409 

6.  Fomentar e apoiar a formação e qualificação profissional dos atores que compõem a cadeia 410 
produtiva e criativa do livro. (aprovada) 411 

 412 
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 413 


