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(Resumo Executivo) 

 

RESUMO EXECUTIVO DA REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL DO LIVRO E DA 

LEITURA, REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2008. 

 

Participantes: 1 

A Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) 2 

A Sra. Maria Lúcia Queiroz (Associação Brasileira de Editores de Livros) 3 

A Sra. Neide Gomes (Representante CFB) 4 

A Sra. Rafaela Vicensini (Poder Público) 5 

A Sra. Rosa Lima (Representante da Região Norte) 6 

A Sra. Rosalia Guedes (Representante do PNLL) 7 

A Sra. Sigrid Dutra (Federação das Associações Brasileiras de Bibliotecários) 8 

A Sra. Sônia Jardim (Sindicato Nacional dos Editores) 9 

A Sra. Suzete Nunes (Poder Público) 10 

A Sra. Wilma Nóbrega Lima (Representante Região Nordeste) 11 

O Sr. Ednilson Xavier Gomes (Associação das Livrarias) 12 

O Sr. Glaucio Pereira (Liga Brasileira de Editores) 13 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC) 14 

O Sr. João Carlos Guimarães (Poder Público) 15 

O Sr. Luiz Torelli (Associação Brasileira de Difusão do Livro) 16 

O Sr. Marcelo Veiga (Membro da Equipe do CNPC) 17 

O Sr. Oscar Gonçalves (Fundação Biblioteca Nacional) 18 

O Sr. Rosalvio Sartortt (Representante da Região Sul) 19 

 20 

 21 

Pauta dos Trabalhos: 22 

1) Abertura. Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC) 23 

2) Apresentação dos integrantes da Câmara Setorial do Livro e da Leitura 24 

3) Discussão de tópicos relacionados à Câmara Setorial do Livro e da Leitura 25 

4) Discussão do regimento interno do Conselho Nacional de Política Cultural 26 

5) Encaminhamentos gerais 27 

6) Fechamento  28 

 29 

 30 

Item 1 – Abertura 31 

 32 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC) se apresentou como 33 

coordenador do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) e explicou que na 34 

semana anterior haviam sido retomados os trabalhos das câmaras setoriais, 35 

segundo uma determinação do Ministro Juca Ferreira. Iniciou a apresentação do 36 

Conselho explicando que uma das presentes tinha assento lá, a Sra. Graça Monteiro 37 
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Castro, e dizendo que a retomada daqueles trabalhos era muito importante para o 38 

Ministério da Cultura e que o processo de retomada do diálogo seguiria, a partir de 39 

então, um novo formato institucional. Ressaltou que, entre os documentos entregues 40 

aos presentes havia o decreto presidencial 5.520 e uma minuta de regimento interno 41 

do CNPC. A seguir, explicou que o CNPC era um colegiado que integrava a 42 

estrutura básica do Ministério da Cultura. Ressaltou que, anteriormente, o Conselho 43 

Nacional de Cultura era integrado basicamente pelas estruturas do Ministério 44 

(secretarias e órgãos vinculados) e que o CNPC diferia por ter incorporado a 45 

participação da sociedade civil. Disse que entre as novas atribuições do Conselho 46 

estavam contribuir para a formulação de políticas públicas de cultura e promover a 47 

articulação do debate entre o Governo e a sociedade civil por meio do 48 

desenvolvimento e fomento das atividades culturais. Além disso, esclareceu que 49 

nesse novo formato de participação, o Conselho é sistêmico, pois faz parte da 50 

estrutura do Ministério. Por isso mesmo as câmaras passariam a ser órgãos 51 

chamados de colegiados setoriais. Entre os objetivos do CNPC, destacou que 52 

esperava-se que ele desse transparência à gestão de política pública de cultura e 53 

ampliasse e consolidasse os canais de interlocução com a sociedade, tornando a 54 

interface com ela permanente. Esclareceu que o plenário do CNPC tinha 52 55 

membros, sendo 46 com direito a voz e voto e 6 instituições que tinham apenas 56 

direito a voz, que são o Instituto Histórico e Geográfico, a Sociedade Brasileira para 57 

o Progresso da Ciência, a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 58 

Deputados, a Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, o Ministério 59 

Público Federal e um outro do qual não se recordava no momento. Disse que o 60 

Conselho era quase paritário, pois Governo e sociedade civil tinham quase o mesmo 61 

número de conselheiros; além disso, o Governo estava representado em suas três 62 

esferas. Destacou que o CNPC já havia recebido a visita dos Ministros de Estado da 63 

Educação e da Justiça e que, com isso, pôde-se desenvolver ainda mais a relação 64 

entre cultura e educação e entre cultura e segurança pública. Disse que a 65 

composição do Conselho e a do colegiado podiam ser discutidas no seu plenário e, 66 

com isso, podia-se ampliar ou retirar segmentos, tudo tendo em vista a atualização 67 

permanente desse espaço de interlocução. Explicou que, justamente nesse sentido, 68 

era que o Conselho havia aprovado, recentemente, a inclusão de mais três áreas em 69 

sua composição: moda, artesanato e design. Finalizou a apresentação do CNPC 70 

explicando que a atividade dos conselheiros não era remunerada, pois se tratava de 71 
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relevância ao serviço público e por isso os membros da sociedade civil tinham sua 72 

estadia e deslocamento pagos pelo Governo Federal. Explicou que fora estabelecido 73 

um grupo de trabalho para tratar das especificidades de cada órgão colegiado e 74 

contemplá-las na elaboração do regimento interno e que a idéia, naquele dia, era 75 

que fosse feita uma recomendação para esse grupo de trabalho que iria se reunir 76 

em breve e que iria apontar para o plenário do Conselho quais os caminhos para a 77 

institucionalidade definitiva que os órgãos colegiados setoriais iriam ter dentro da 78 

vida política do Conselho. A seguir, solicitou que os participantes se apresentassem. 79 

 80 

  81 

 82 

 83 

Item 2 – Apresentação dos integrantes da Câmara Setorial do Livro e da Leitura 84 

 85 

A Sra. Neide Gomes (Representante CFB) disse que era um prazer estar ali e se 86 

apresentou como vice-presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia. A Sra. 87 

Suzete Nunes (Poder Público) disse que fazia parte da equipe técnica de 88 

coordenação geral do livro e leitura e que era recém-chegada ao Minc. A Sra. 89 

Wilma Nóbrega Lima (Representante Região Nordeste) se apresentou como 90 

bibliotecária e coordenadora do Sistema de Bibliotecas Públicas do estado de 91 

Alagoas e representante da câmara do livro e leitura da região Nordeste. O Sr. 92 

Oscar Gonçalves (Fundação Biblioteca Nacional) se apresentou como 93 

representante da Biblioteca Nacional e, em seguida, a Sra. Sônia Jardim (Sindicato 94 

Nacional dos Editores) disse que era do Sindicato Nacional de Editores de Livros, 95 

que agregava mais de 300 editoras do Brasil inteiro. A Sra. Sigrid Dutra (Federação 96 

das Associações Brasileiras de Bibliotecários) se apresentou como tendo assumido 97 

recentemente a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários e afirmou sua 98 

satisfação por estar no evento. O Sr. Rosalvio Sartortt (Representante da Região 99 

Sul) disse que representava a região Sul na câmara setorial do livro e leitura. O Sr. 100 

João Carlos Guimarães (Poder Público) disse que representava a Funarte do Rio 101 

de Janeiro. A Sra. Rafaela Vicensini (Poder Público) disse que participava da 102 

reunião pela da Coordenação Geral do Livro e Leitura do Ministério da Cultura e que 103 

representava o professor Castilho Jeferson Assunção. O Sr. Marcelo Veiga 104 

(Membro da Equipe do CNPC) se apresentou como membro da equipe do Conselho 105 
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Nacional de Política Cultural e, a seguir, o Sr. Ednilson Xavier Gomes (Associação 106 

das Livrarias) disse ser vice-presidente da Associação Nacional de Livrarias e estar 107 

representando o presidente Vitor Tavares. A Sra. Graça Monteiro Castro 108 

(Representante da Região Centro-Oeste) afirmou ser da Universidade Federal de 109 

Goiás e representar a região Centro-Oeste. O Sr. Glaucio Pereira (Liga Brasileira 110 

de Editores) se apresentou como representante da Liga Brasileira de Editoras. O Sr. 111 

Luiz Torelli (Associação Brasileira de Difusão do Livro) disse que era presidente da 112 

ABDL (Associação Brasileira de Difusão do Livro), que edita e comercializa livros do 113 

sistema porta a porta. A Sra. Maria Lúcia Queiroz (Associação Brasileira de 114 

Editores de Livros) se apresentou como representante da Abrelivros (Associação 115 

Brasileira dos Editores de Livros), que é uma entidade formada por editoras de livros 116 

escolares. 117 

 118 

 119 

Item 3 – Discussão de tópicos relacionados à Câmara Setorial do Livro e da 120 

Leitura 121 

 122 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC) passou a palavra à 123 

Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) para que ela 124 

fizesse uma breve consideração sobre as reuniões que já foram feitas no CNPC. A 125 

Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) iniciou sua 126 

fala dizendo que achava interessante fazer uma retomada do que tinha sido vivido 127 

no ano, especificamente o próprio trabalho da câmara, e sua narrativa iria até chegar 128 

ao Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC). Disse que até dezembro do 129 

ano passado a câmara setorial fez reuniões até que aprovou a minuta de 130 

regulamentação da Lei do Livro. Relatou que acreditava que aquela era uma lei 131 

extremamente importante porque era a primeira vez que se tinha alguma coisa que 132 

demarcava a posição dos vários segmentos da questão do livro e da leitura, desde a 133 

produção do livro até a sua mediação. Pediu que a Sra. Rafaela posteriormente 134 

desse uma posição do trâmite daquele documento. Disse que a estrutura do 135 

Conselho era bem ampla, pois devia tratar da política pública de cultura de todo o 136 

país. Disse que sentiu falta da Biblioteca Nacional nas reuniões e que a câmara do 137 

livro e leitura, apesar das diferenças que encerra, e de todo o processo que foi difícil 138 

e complicado, havia conseguido concretizar uma proposta e isso era um mérito 139 
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muito grande do grupo que estava presente. Afirmou que no caso específico do livro 140 

e da leitura, uma das questões que lhe dificultavam muito a discussão no Conselho 141 

Nacional, era que se tratava de dois pontos muito restritos: um físico, relacionado à 142 

produção do objeto e outro imaterial, relacionado à sua mediação. Explicou que 143 

tinha de se entender que representavam duas estruturas bastante distintas e 144 

complementares; uma que se tratava especificamente de um produto, com várias 145 

fases de produção industrial, e outra que dizia respeito à sua mediação, que 146 

necessitava fundamentalmente do setor público, visto que a difusão da leitura 147 

acontecia essencialmente por estruturas públicas, fosse na escola, fosse na 148 

biblioteca. Disse que a experiência do CNPC era inteiramente nova, pois era a 149 

primeira vez que sentavam numa mesa de negociação o poder público e a 150 

sociedade civil. Ressaltou que achava que seria uma função fundamental do 151 

colegiado, para alimentar a coordenação do livro e da leitura, conseguir entender, 152 

dentro da estrutura do Minc, a importância de ser retomada a secretaria nacional do 153 

livro e da leitura. O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC) passou a 154 

palavra à Sra. Rafaela Vicensini (Poder Público), que explicou que depois que o Sr. 155 

Oscar Gonçalves encaminhou formalmente a minuta para os dois ministérios, os 156 

dois ministérios consultaram internamente as secretarias que tinham algo a dizer 157 

sobre os temas dentro da regulamentação da lei do livro. No caso do Minc, foi 158 

consultada a coordenação geral dos direitos autorais, no caso do MEC foi a 159 

Secretaria de Educação Especial. Essas instâncias, então, fizeram seus pareceres, 160 

e o processo voltou para a área jurídica, onde foi elaborado o parecer incorporando 161 

as diferentes contribuições. A minuta foi aprovada em seus termos finais pelo Minc e 162 

encaminhada para o MEC para validação final e encaminhamento à Casa Civil. 163 

Assim, desde o início do mês estava lá no MEC para validação final do parecer. 164 

Informou que havia ocorrido um consenso de que não se faria consulta pública, pois, 165 

se isso fosse feito, haveria um retrocesso e que, quando a minuta chegasse à Casa 166 

Civil, diversos atores da Esplanada dos Ministérios seriam consultados sobre seu 167 

conteúdo. A seguir, o Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC) disse que 168 

passaria a palavra aos presentes para que expressassem suas dúvidas e avaliações 169 

sobre o novo formato da câmara e quais seriam os caminhos que iriam trilhar dali 170 

para a frente naquele novo formato. Explicou que o mandato dos presentes iria até o 171 

fim de 2009 e, no segundo semestre daquele ano, seria iniciado um processo de 172 

renovação dos quadros. A Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região 173 
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Centro-Oeste) pediu a palavra e esclareceu que as câmaras setoriais se tornarão 174 

em colegiados setoriais e que havia um capítulo específico, no regimento, 175 

explicando o funcionamento dos colegiados. Fez, a seguir, um relato de como se 176 

dera a representação do livro e da leitura nas diversas atividades de que participara 177 

e ressaltou que aquele era um modelo pertinente. Disse que a crítica maior que fazia 178 

à estrutura do Conselho era que, num determinado momento, a paridade se 179 

comprometia. Explicou ser necessário entender o colegiado nas instâncias de uma 180 

política cultural, com o papel de cada um, ou seja, levando em conta qual seria o 181 

papel da entidade União, da entidade sociedade civil, dos estados, etc. ressaltou 182 

que a dificuldade que começou a enxergar dentro do Conselho era que estava 183 

absolutamente sozinha, sem o apoio de outras entidades relacionadas à área do 184 

livro e leitura. O Sr. Rosalvio Sartortt (Representante da Região Sul) disse que 185 

enxergava bem a fragilidade da rotatividade, porque a área do livro e da leitura podia 186 

ficar um ano inteiro sem representação dentro do Ministério e que a solução para 187 

isso poderia ser fazer rotatividade dentro da área, mas não dentro do Ministério, 188 

para que a área do livro e leitura não ficasse descoberta. O Sr. Gustavo Vidigal 189 

(Coordenador Geral do CNPC) esclareceu que se tratava de um formato institucional 190 

que previa e fortalecia a interlocução e o papel do representante, que era um 191 

Conselho ainda pequeno, que iria se ampliar para novos segmentos que não 192 

estavam ainda representados no Conselho. Disse que o Plano Nacional de Cultura 193 

estava sendo discutido no âmbito do CNPC e que aquele seria um documento 194 

amplo, genérico, que não contemplaria as especificidades do livro e da leitura, por 195 

exemplo, pois as especificidades de cada área ficariam a cargo de seu colegiado 196 

respectivo. A Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) 197 

sustentou que ainda achava que a área de livro e leitura estava sub-representada 198 

dentro do CNPC e que entendia que havia problemas institucionais e que era 199 

necessária uma reformulação das estruturas governamentais. Além disso, 200 

reconheceu o problema da reduzidíssima equipe do Ministério da Cultura, como 201 

responsável pelas políticas públicas de cultura. A Sra. Rosa Lima (Representante 202 

da Região Norte) disse ver fragmentação em alguns estados onde o Ministério 203 

atuava. Citou o exemplo do Mais Cultura no Maranhão, que foi o estado piloto das 204 

oficinas do Mais Cultura. Ressaltou que o Proler não estava integrado ao Mais 205 

Cultura, embora ambos estivessem vinculados à Biblioteca Nacional. A Sra. Graça 206 

Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) retomou sua fala 207 
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lembrando que, quando ocorreu o furacão Collor, que destruiu e não botou nada no 208 

lugar, havia todas as críticas ao Instituto Nacional do Livro, mas ao menos ele dizia a 209 

que veio, pois dentro da estrutura do Minc, mesmo que precariamente, havia um 210 

segmento que deveria tratar de uma política definida ali. Depois, ele foi extinto e, em 211 

seu lugar, houve uma seqüência de órgãos dentro do Ministério que nunca deram 212 

conta de cuidar da área do livro e leitura. Disse que às vezes a Biblioteca Nacional, 213 

que tinha uma função muito definida, também ficava perdida, tendo de executar 214 

algumas ações que às vezes fugiam um pouco da sua natureza inicial. Ressaltou 215 

que isso a preocupava e que não era só para botar mais um nome no Conselho, 216 

mas que o Governo tivesse uma estrutura que realmente respondesse pelo livro e 217 

leitura. O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC), então, esclareceu 218 

que entendia e achava que aquelas questões que a Sra. Graça estava colocando 219 

constatavam de fato a demanda e a maturidade do segmento e que o que o 220 

Governo tinha de fazer era dar respostas à altura do que estava sendo colocado. 221 

Por fim, lembrou que a estrutura do Ministério era reduzidíssima e que tramitavam 222 

no Congresso uma proposta de emenda à Constituição que visava a aumentar os 223 

recursos para a área de cultura e um projeto de lei que objetivava dobrar a estrutura 224 

do Minc. O Sr. Rui Veiga (Representante União Brasileira de Escritores) pediu a 225 

palavra e falou sobre a sua preocupação sobre a criação do Conselho no que diz 226 

respeito a ser um programa de Estado, a ter continuidade e ter sustentabilidade 227 

dessa estrutura. Ressaltou que se o Governo não tinha estrutura adequada para 228 

colocar essa questão, haveria sempre vários problemas de natureza operacional e 229 

isso poderia afetar inclusive questões mais graves, como o comprometimento de 230 

contemplar os setores envolvidos nessa área, as metas e os objetivos. A Sra. Graça 231 

Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) pediu a palavra e 232 

demonstrou, também, a sua preocupação: quanto à sustentabilidade do PNLL – 233 

Plano Nacional do Livro e Leitura –; em relação à permanência da Funarte – como 234 

uma das instituições que poderá conduzir a política cultural; quanto à redução de 235 

profissionais no quadro do Ministério da Cultura, dificultando o desenvolvimento das 236 

atividades relacionadas à  cultura; quanto à Biblioteca Nacional; e quanto ao Minc 237 

possuir uma secretaria específica que respondesse pelo livro e leitura. Solicitou 238 

agilidade no processo de objetivação das propostas que foram, anteriormente, 239 

suscitadas pelo Plano e pelo Conselho, instâncias que precisariam ser fortalecidas. 240 

A Sra. Rosália Guedes (Representante do PNLL) pediu a palavra e acrescentou 241 



 9/20 

que o PNLL já existia como documento e possuía metas e objetivos. O Sr. Gustavo 242 

Vidigal (Coordenador Geral do CNPC), esclareceu que era necessário a elaboração 243 

de uma estratégia conjunta onde cada um soubesse o que fazer, pois só assim 244 

haveria força para consolidar as necessidades levantadas. Falou que as forças 245 

viriam do estabelecimento de um diálogo com a Comissão de Educação e Cultura do 246 

Senado e do envolvimento do Governo e da sociedade civil, tanto para a aprovação 247 

do Plano Nacional de Cultura quanto da do Plano Nacional do Livro e Leitura. 248 

Ressaltou que se esperava do Conselho um apontamento com linhas de trabalho 249 

conjuntas que passasse por todas as questões para que se chegasse ao final do 250 

ano subseqüente com algumas etapas consolidadas. A Sra. Rosália Guedes 251 

(Representante do PNLL) pediu a palavra e acrescentou que a aprovação do PNLL 252 

e a criação do Instituto do Livro e Leitura são preocupações pontuais da Frente 253 

Parlamentar do Livro e Leitura e da Comissão de Educação e Cultura. A Sra. Graça 254 

Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) retomou sua fala e 255 

discorreu sobre as dificuldades para a aprovação do PNLL, principalmente, no que 256 

tangia a sua vinculação a uma instância pública e federal. Ressaltou que a busca 257 

por uma institucionalização do PNLL passava pela necessidade do Minc assumi-lo 258 

como um programa de Estado, e que isso se daria pela institucionalização da 259 

estrutura como terceiro setor. Elencou exemplos como: o ENADE, ENEM e o 260 

PROLER, como projetos que tiveram suas dificuldades de implantação, mas que 261 

eram importantes para a educação e a cultura do país. O Sr. Gustavo Vidigal 262 

(Coordenador Geral do CNPC) explicou a diferença existente entre decreto e lei, 263 

visto que aquele poderia ser revogado a qualquer tempo, e a lei era algo com prazo 264 

de vigência maior. Destacou, então, que o que ele estava propondo para a Câmara 265 

era a elaboração de uma lei, tanto para o PNLL quanto para o Plano Nacional de 266 

Cultura. Propôs que a Câmara avançasse na discussão da consolidação do 267 

regimento interno e fizesse uma recomendação sobre a estrutura dos colegiados 268 

setoriais para votação em Plenário do Conselho Nacional. A Sra. Graça Monteiro 269 

Castro (Representante da Região Centro-Oeste) sugeriu que se fizesse primeiro a 270 

recomendação sobre a estruturação do Ministério, ou seja, quem seria responsável 271 

pelo PNLL dentro do Ministério, visto que esse assunto estava vinculado à 272 

composição do Conselho, ao que o Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do 273 

CNPC) esclareceu que eram assuntos distintos e que seria melhor fazer uma 274 

recomendação à parte. A Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região 275 
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Centro-Oeste) propôs a garantia da estrutura do Livro e da Leitura em função da 276 

complexidade em que ela estava inserida, e solicitou a participação do Governo 277 

Federal nesse processo. A Sra. Sônia Jardim (Sindicato Nacional dos Editores) 278 

sugeriu que entre os seis representantes do Minc, houvesse um representante 279 

permanente, ou da Fundação da Biblioteca Nacional, ou da coordenação do livro e 280 

da leitura, com direito a voto. A Sra. Maria Lúcia Queiroz (Associação Brasileira de 281 

Editores de Livros) pediu a palavra e defendeu o posicionamento da Sra. Graça 282 

Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) e da Sra. Sônia Jardim 283 

(Sindicato Nacional dos Editores) enfatizando a importância de tal representação. O 284 

Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC) deu plena razão à reivindicação 285 

da câmara e solicitou que um dos membros fizesse a redação da proposta para ser 286 

votada posteriormente. O Sr. Rosalvio Sartortt (Representante da Região Sul) 287 

pediu a palavra e disse que, por questão de ordem, para a próxima reunião fosse 288 

enviada com antecedência a pauta que seria discutida e enfatizou que isso facilitaria 289 

a discussão, ao que vários membros concordaram e reivindicaram veementemente. 290 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC) aceitou a reivindicação e 291 

enfatizou que, como o colegiado setorial iria estar vinculado ao Conselho Nacional 292 

de Políticas Culturais, todas as reivindicações seriam acatadas para as próximas 293 

reuniões. 294 

 295 

 296 

Item 4 – Discussão do regimento interno do Conselho Nacional de Políticas 297 

Culturais 298 

   299 

A Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) iniciou a 300 

discussão do regimento interno do CNPC lendo a seção III, Art. 9º, I – “debater, 301 

analisar, acompanhar e fornecer subsídios para definição de políticas, diretrizes e 302 

estratégias dos respectivos setores culturais de que trata o artigo 5º e apresentar as 303 

diretrizes dos setores representados no CNPC previamente à aprovação prevista no 304 

inciso II do art. 4º”.  Leu que a proposta de alteração era: incluir o CNPC após a 305 

expressão “fornecer subsídios”. Acrescentou que isso implicava dividir o texto 306 

anterior entre dois incisos. A segunda parte da redação do inciso I passaria a 307 

compor o inciso II. A Câmara setorial aprovou a proposta. O Sr. Marcelo Veiga 308 

(Membro da Equipe do CNPC) pediu a palavra e explicou que se não houvesse o 309 
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“no CNPC”, que a inclusão sugeriu, os colegiados forneceriam esses subsídios 310 

somente ao plenário. Assim, colocando o “no CNPC”, os colegiados forneceriam 311 

subsídio a todo o Conselho: conferência, grupo de trabalho, etc. Ressaltou que a 312 

observação que a Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região Centro-313 

Oeste) fez era correta. A Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região 314 

Centro-Oeste) retomou a leitura do regimento e enfatizou que seria importante que 315 

todos compreendessem a totalidade do que estava sendo lido antes da aprovação 316 

total. Leu o inciso II, do Art. 9º - “promover o diálogo entre poder público, sociedade 317 

civil e os agentes culturais, com vistas a fornecer, a fortalecer a economia da cultura 318 

e a circulação de idéias, de produtos e de serviços, assegurada a plena 319 

manifestação da diversidade cultural”. Esclareceu que a proposta era: após a 320 

expressão “diversidade cultural”, incluir a expressão “e regional”. A Câmara setorial 321 

aprovou a proposta. A Sra. Rosalia Guedes (Representante do PNLL) pediu a 322 

palavra e sugeriu que todos fizessem uma leitura individualizada para, só então, 323 

depois de todos saberem do que iriam discutir, começarem a discussão e posterior 324 

votação, com o que todos concordaram. Foi feita uma pausa de quinze minutos para 325 

que todos lessem os documentos. Antes de dar prosseguimento à discussão do 326 

regimento interno a Sra. Rosalia Guedes (Representante do PNLL) pediu a palavra 327 

e transmitiu os seguintes avisos: seminário, dia 29 de outubro, organizado pela 328 

Frente Parlamentar do Livro e Leitura; e o terceiro seminário PNLL do Mercosul, nos 329 

dias 1º e 2º de novembro de 2008 e incentivou todos a participarem.  O Sr. Marcelo 330 

Veiga (Membro da Equipe do CNPC) sugeriu que os membros da Câmara fossem 331 

aprovando o que fosse deliberado e que, em seguida, fosse feita uma 332 

recomendação e que as novas sugestões poderiam ser enviadas ao Conselho para 333 

serem incorporadas no termo de recomendação elaborado. Lembrou-os de que a 334 

recomendação iria para o grupo de trabalho, que o sistematizaria e enviaria ao 335 

Plenário. Perguntou se a recomendação sairia naquela reunião ou se eles preferiam 336 

que fosse enviada posteriormente, ao que a Sra. Graça Monteiro Castro 337 

(Representante da Região Centro-Oeste) respondeu que dentro de uma semana 338 

seria remetida a eles a recomendação com as devidas alterações com respeito à 339 

composição do colegiado. O Sr. Marcelo Veiga (Membro da Equipe do CNPC) 340 

sugeriu que o grupo discutisse o regimento e o que fosse sendo deliberado se 341 

tornaria uma recomendação e que, posteriormente, seria encaminhado a todos, por 342 

e-mail, para que fossem acrescentadas as demais alterações. A Sra. Graça 343 
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Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) retomou a leitura do 344 

regimento no inciso III, do Art. 9º – “Realizar estudos que permitam identificação e 345 

diagnósticos precisos das cadeias produtivas e criativas nos respectivos setores 346 

culturais”. Leu a proposta: “tirar o realizar e colocar propor e acompanhar”, o que foi 347 

aprovado pela Câmara. Em seguida, leu o inciso IV, do Art.9º – “propor pactos 348 

setoriais que dinamizem as cadeias produtivas e criativas e os arranjos produtivos 349 

nos planos nacional, regional e local”. Leu a proposta de alteração que era substituir 350 

propor por promover, o que foi aprovado pela Câmara. O Sr. Marcelo Veiga 351 

(Membro da Equipe do CNPC) esclareceu que os membros do Conselho 352 

entenderam que caberia ao Conselho propor e caberia aos colegiados setoriais 353 

instigar o plenário do Conselho para que houvesse essa proposição. Houve a 354 

sugestão de trocar propor por promover. Explicou que como qualquer tipo de 355 

proposta dos colegiados, esta deveria ser ratificada pelo plenário do Conselho. O 356 

papel específico de cada câmara seria o de promover e, nessa promoção, levar até 357 

o plenário do Conselho e, então, o plenário do Conselho proporia essas medidas. A 358 

Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) retomou a 359 

leitura do regimento no inciso V, do Art. 9º – “Incentivar a criação de redes sociais 360 

que subsidiem a formulação, a implantação e a continuidade de políticas públicas 361 

nos respectivos setores”, o qual não sofreu alteração. Prosseguiu a leitura no inciso 362 

VI, do Art. 9º – “estimular iniciativas sócios culturais de agentes públicos e privados 363 

de modo a envolver a sociedade e suas instituições na integração de ações e na 364 

otimização de recursos para o desenvolvimento de políticas culturais”; Proposta de 365 

alteração: “Incluir a expressão estimular a integração de, suprimir a frase envolver a 366 

sociedade e suas instituições na integração de ações em na otimização de, 367 

substituindo-a por otimizar a aplicação de”, o que foi aprovado pela Câmara. Em 368 

seguida, leu a proposta de alteração: “substituir a palavra fomentar por estimular e 369 

retirar em especial as atinentes aos setores”. Em seguida, leu como ficaria o inciso 370 

VII, do Art. 9º – “estimular a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e 371 

Municípios para a realização de políticas públicas na área da cultura”. Alguns 372 

membros não entenderam o porquê de realizar políticas públicas, e alguns acharam 373 

melhor o termo incentivar políticas públicas. O Sr. Marcelo Veiga (Membro da 374 

Equipe do CNPC) pediu a palavra e sugeriu colocar fomentar ou estimular a 375 

cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a formulação, 376 

realização e acompanhamento de políticas públicas na área da cultura, ao que a 377 
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Câmara aprovou o estimular. A Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da 378 

Região Centro-Oeste) leu o texto aprovado: incentivar a cooperação entre União, 379 

Estados, Distrito Federal e Municípios para formulação, realização e 380 

acompanhamento de políticas públicas na área da cultura e em especial as 381 

atinentes. Em seguida, leu a proposta de alteração que era: suprimir integralmente; 382 

e logo depois leu o original do inciso VIII, do Art. 9º – “incitar os governos federal, 383 

estadual, distrital e municipal e as organizações públicas e privadas na realização de 384 

encontros locais, regionais ou nacionais periódicos”, o que foi aprovado pela 385 

Câmara. Logo após, leu o inciso IX, do Art. 9º – “subsidiar o Plenário do CNPC”; e a 386 

proposta de alteração que era retirar Plenário e deixar apenas CNPC. A proposta foi 387 

aprovada pela Câmara. Em seguida, leu inciso X, do Art. 9º, que não sofreu 388 

alteração. Leu a proposta de alteração do inciso XI, que era: “suprimir a palavra 389 

Plenário”, e o texto corrigido: “auxiliar o CNPC em matérias relativas aos setores 390 

concernentes respondendo as demandas do Plenário”. Alguns membros levantaram 391 

dúvidas de como seria esse auxílio ao CNPC, ao que o Sr. Marcelo Veiga (Membro 392 

da Equipe do CNPC) explicou que eles teriam de decidir qual seria a forma de 393 

trabalho no regimento interno do próprio colegiado. Debateram o que seria uma 394 

plenária e um plenário; o Sr. Rui Veiga (Representante União Brasileira de 395 

Escritores) ressaltou que a redação dava interpretações duplas do que seria auxiliar 396 

e destacou que ele era determinante na formulação do que iria ser discutido. O Sr. 397 

Marcelo Veiga (Membro da Equipe do CNPC), então, explicou que o regimento não 398 

podia ser específico, mas deveria ser genérico, por causa dos outros colegiados que 399 

eram órgãos do Conselho e deu outra redação ao inciso: “subsidiar o CNPC em 400 

matérias relativas aos setores concernentes”; e, por fim, chegaram à conclusão de 401 

se fazer uma recomendação com a seguinte redação: “Recomenda-se que seja 402 

incorporada ao inciso onze a necessidade de se constar a forma de participação do 403 

colegiado em demandas específicas”, retirando a palavra Plenário. A Sra. Graça 404 

Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) retomou a leitura do 405 

regimento lendo a alteração do inciso XII – “substituir a expressão concorrer para 406 

por incentivar”; em seguida, leu o texto completo com a alteração: Incentivar a 407 

valorização das atividades e profissões culturais e para a promoção de atividades de 408 

pesquisa e de formação de profissionais e de públicos para o setor que 409 

representam, achou, então, que deveria ser desmembrado em três: formação 410 

profissional, garantia das atividades culturais e garantia da formação continuada de 411 
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profissionais, e solicitou que fosse retirada a expressão: promoção de atividade de 412 

pesquisa, ao que o Sr. Marcelo Veiga (Membro da Equipe do CNPC) registrou 413 

como recomendação e leu o seguinte texto: Incentivar a valorização das atividades e 414 

profissões culturais e a formação de profissionais. A Sra. Graça Monteiro Castro 415 

(Representante da Região Centro-Oeste) passou ao inciso XIII e o Sr. Marcelo 416 

Veiga (Membro da Equipe do CNPC) explicou que a sigla SFC significava Sistema 417 

Federal de Cultura. A Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região 418 

Centro-Oeste) passou ao inciso XIV e a Sra. Rosalia Guedes (Representante do 419 

PNLL) sugeriu que se trocasse “debater” por “avaliar”. A Sra. Graça Monteiro 420 

Castro (Representante da Região Centro-Oeste) disse que, no art. 10, a expressão 421 

“tripartite” seria removida e sugeriu retirar a frase “e dos setores artísticos e culturais, 422 

desde que dotados de notório saber” ou deixar: “da sociedade civil e de reconhecida 423 

atuação no setores atinentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Cultura, 424 

conforme os segmentos e a forma de escolha, segundo indicados”. Sr. Marcelo 425 

Veiga (Membro da Equipe do CNPC) destacou que, durante as discussões que já 426 

haviam ocorrido, aquele sempre fora o ponto nevrálgico. Citou que a câmara da 427 

música achou que deveria retirar “tripartite” e encontrou um termo específico para 428 

inserir dentro da sociedade civil. Relatou que alguns colegiados chegaram à 429 

conclusão de que existiam organizações que não eram organizadas. A sociedade 430 

civil não estaria, assim, constituída da forma organizada. Ressaltou que cada 431 

colegiado tinha as suas particularidades e o grande debate era o grupo encontrar 432 

uma caracterização específica para si. A Sra. Sônia Jardim (Sindicato Nacional dos 433 

Editores) destacou que a vantagem do grupo de livro e leitura era que ele seria mais 434 

organizado do que outros que faziam parte do CNPC. O Sr. Marcelo Veiga 435 

(Membro da Equipe do CNPC) sugeriu a leitura dos termos de referência de outras 436 

câmaras e o grupo aquiesceu. Leu, então os textos da câmara da música e da 437 

câmara das artes visuais para o item 3. A Sra. Sônia Jardim (Sindicato Nacional 438 

dos Editores) disse que lhe pareceu que o texto da música lhe pareceu o melhor e 439 

pediu que o Sr. Marcelo o relesse. Após a releitura, o Sr. Rui Veiga (Representante 440 

União Brasileira de Escritores) solicitou um esclarecimento sobre a questão da 441 

rotatividade, ao que o Sr. Marcelo Veiga (Membro da Equipe do CNPC) explicou 442 

que, no caso da música, era feita rotatividade de acordo com a pauta da reunião, 443 

assim, caso a pauta tratasse de música clássica, eles enviariam um representante 444 

que conhecesse o assunto. A Sra. Sônia Jardim (Sindicato Nacional dos Editores) 445 
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perguntou se a rotatividade era entre entidades, ou entre representantes dentro da 446 

entidade. O Sr. Marcelo Veiga (Membro da Equipe do CNPC) explicou que se 447 

tratava, no caso da música, de rotatividade entre os representantes de uma 448 

determinada entidade. Sugeriu, então, que fosse pensada numa redação 449 

respeitando a diversidade de cada colegiado setorial. A Sra. Graça Monteiro 450 

Castro (Representante da Região Centro-Oeste) destacou que a música não fez a 451 

opção pela estrutura tripartite. O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do 452 

CNPC), então, esclareceu que eles fizeram uma opção diferente, ficando apenas 453 

com Governo e sociedade civil, mas que no caso do livro e leitura, havia três 454 

segmentos bem definidos. A Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da 455 

Região Centro-Oeste) disse que o texto deveria garantir explicitamente os três 456 

setores: sociedade civil, segmento econômico e Governo. Após algum debate sobre 457 

os termos específicos a serem usados, o Sr. Marcelo Veiga (Membro da Equipe do 458 

CNPC) se propôs a escrever um texto e trazer em seguida para a apreciação de 459 

todos. A Sra. Sônia Jardim (Sindicato Nacional dos Editores) esclareceu que os 460 

representantes das macrorregiões surgiram dos fóruns, na época, e isso não existia 461 

mais, por isso, estava preocupada com a questão de onde surgiriam os 462 

representantes. Questionou, então, qual a legitimidade que o representante terá e 463 

como será processo de escolha. Disse que achava necessário que fosse feita uma 464 

definição sobre como surgirão os representantes por macrorregião. O Sr. Marcelo 465 

Veiga (Membro da Equipe do CNPC) disse que achava que não cabia ao regimento 466 

interno do Conselho prever como ia ser a representação macrorregional, visto que 467 

isso seria uma questão de articulação de cada estado especificamente. Explicou que 468 

era uma preocupação deles pensar de que forma poderiam estimular a criação de 469 

fóruns nos estados em que não existem. Disse que essa já era pauta para a próxima 470 

reunião do Conselho e que no próximo ano teriam de reunir esforços para isso. 471 

Explicou, então, que havendo a estrutura tripartite e paritária, se a representação 472 

fosse por estado, o colegiado terminaria com 81 membros, o que o inviabilizaria 473 

completamente, com o que os presentes concordaram. Perguntou, então, se estava 474 

aprovada a representação por macrorregião e houve consenso. A Sra. Graça 475 

Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) esclareceu que a 476 

questão dos fóruns seria discutida no CNPC e o Sr. Marcelo Veiga (Membro da 477 

Equipe do CNPC) sugeriu que fosse feita uma recomendação genérica. A Sra. 478 

Graça Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) disse que 479 
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acreditava que os colegiados tinham condição de encaminhar aquilo, visando ao 480 

fortalecimento dos fóruns. A Sra. Rosa Lima (Representante da Região Norte) 481 

relatou a experiência do Maranhão, que organizará seu primeiro fórum do livro e 482 

leitura nos dias 25 a 27 de novembro de 2008. O Sr. Marcelo Veiga (Membro da 483 

Equipe do CNPC) leu como ficara o texto: “representantes das associações 484 

representativas de agentes econômicos, políticos e sociais organizadas em âmbito 485 

nacional” e ressaltou que faltava deliberar sobre como seria a forma de indicação da 486 

representação. Explicou que, no caso da música, se a vaga pertencia a uma 487 

determinada associação, cabia a esta enviar a pessoa que julgasse mais adequada 488 

de acordo com a pauta da reunião. A Sra. Graça Monteiro Castro (Representante 489 

da Região Centro-Oeste) expressou sua opinião dizendo que concordava com o 490 

modelo adotado pela música e que, em relação à sociedade civil, havia o agravante 491 

de que a área do livro e leitura era muito complicada, pois até a classe dos 492 

professores poderia reivindicar integrá-la. A Sra. Maria Lúcia Queiroz (Associação 493 

Brasileira de Editores de Livros) perguntou se todas as entidades representadas 494 

naquele momento continuariam a ser representadas. O Sr. Marcelo Veiga (Membro 495 

da Equipe do CNPC) esclareceu que se tratava de uma deliberação da câmara. O 496 

Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC) ressaltou que também eram 497 

questões para serem discutidas: para o Governo, a importância de que houvesse 498 

representantes de outros ministérios; o envolvimento das secretarias estaduais e 499 

municipais de cultura; que se refletisse sobre qual ou quais os segmentos do 500 

mercado que foram alijados do formato anterior e que precisariam estar 501 

contemplados; para a sociedade civil, qual a associação, nas macrorregiões que 502 

precisaria ser convidada. Destacou ser importante levar em conta que o importante 503 

era discutir o formato permanente e que aquele era o momento de reflexão. 504 

Respondendo à Sra. Maria Lúcia, a Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da 505 

Região Centro-Oeste) disse que precisavam preservar o modelo que estava 506 

representado ali, pois fora ele que produzira tudo o que fora feito. A Sra. Rafaela 507 

Vicensini (Poder Público) observou que, assim como a Sra. Graça lembrara que 508 

não havia representante dos professores, não havia representantes dos estudantes 509 

universitários e que muitos assuntos que lhes tocavam diretamente, como a questão 510 

da reprografia ilegal. O Sr. Marcelo Veiga (Membro da Equipe do CNPC) esclareceu 511 

que o texto deveria ser genérico e que as especificidades seriam tratadas nos 512 

regimentos de cada câmara. Explicou que, já na próxima reunião do colegiado, 513 
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pretendiam trazer uma minuta de regimento interno para ser debatida. A Sra. Maria 514 

Lúcia Queiroz (Associação Brasileira de Editores de Livros) perguntou se a idéia 515 

seria aumentar ou diminuir o número de participantes e o Sr. Gustavo Vidigal 516 

(Coordenador Geral do CNPC) esclareceu que se tratava de atualizar a constituição 517 

dos grupos, resolvendo, principalmente, o problema de fragilidade por carência de 518 

institucionalidade que se verificara no passado. O Sr. Marcelo Veiga (Membro da 519 

Equipe do CNPC) completou dizendo que o grande problema do modelo atual era 520 

que poderia ser questionada a legitimidade das deliberações do colegiado e que, a 521 

partir do momento que ocorresse a publicação de uma portaria, haveria o respaldo 522 

necessário. Disse que estava preocupado com o horário e perguntou como ficaria o 523 

inciso III do art. 10, ao que os presentes responderam que ficaria daquela forma. A 524 

Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste), dando 525 

continuidade à leitura e discussão do regimento interno, disse que discordava do 526 

texto: “para compor a paridade entre as três áreas, o Ministro do Estado da Cultura 527 

poderá indicar pessoas de notório saber, procurando manter o equilíbrio das regiões 528 

e dos segmentos pertinentes ao setor” e o Sr. Rui Veiga (Representante União 529 

Brasileira de Escritores) disse que discordava plenamente dele e que era necessário 530 

um pensamento de Estado, e não de Governo. Houve a cogitação de suprimir o 531 

texto, contudo, ponderou-se que ao fazê-lo perdia-se a manutenção da paridade. O 532 

Sr. Marcelo Veiga (Membro da Equipe do CNPC) sustentou que a indicação do 533 

Ministro era justamente para manter a paridade num caso extraordinário em que 534 

faltasse o representante de um determinado setor ou macrorregião. Tanto a Sra. 535 

Graça Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) quanto o Sr. Rui 536 

Veiga (Representante União Brasileira de Escritores) expressaram seus receios em 537 

relação à possibilidade de indicação por notório saber, visto que se tratava de 538 

conceito vago e, portanto, passível de ser usado abusivamente. O Sr. Marcelo 539 

Veiga (Membro da Equipe do CNPC) esclareceu que havia a palavra “equilíbrio” e 540 

que, portanto, a indicação do Ministro estaria vinculada a ela. Assim, caso houvesse 541 

qualquer ato motivado por interesse escuso, haveria os instrumentos legais para 542 

questionar a indicação ministerial. Sugeriu que, em lugar de “notório saber”, fosse 543 

usada a expressão “reconhecida atuação no setor atinente”, que era mais 544 

específica. Alguns presentes defenderam que, após a indicação do Ministro, o nome 545 

indicado deveria ser aprovado pelo colegiado. O Sr. Marcelo Veiga (Membro da 546 

Equipe do CNPC) perguntou se eles pretendiam que o colegiado submetesse uma 547 
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lista tríplice ao Ministro ou o contrário. O Sr. Rui Veiga (Representante União 548 

Brasileira de Escritores) esclareceu a forma como era feita nas universidades e que, 549 

caso o Ministro apresentasse uma lista tríplice para o colegiado escolher, haveria 550 

óbices jurídicos, visto que o colegiado não tinha competência para aquilo. Sugeriu 551 

que a saída seria o colegiado escolher três nomes e apresentar para o Ministro 552 

escolher. Houve consenso em torno da proposta e o Sr. Marcelo Veiga se ofereceu 553 

para redigi-la. A Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região Centro-554 

Oeste) passou à leitura do art. 5º e a Sra. Sônia Jardim (Sindicato Nacional dos 555 

Editores) disse que, em relação à questão da prorrogação ou não do mandato dos 556 

membros, o importante era esclarecer se as entidades que tivessem assento o 557 

perderiam após os dois anos. O Sr. Marcelo Veiga (Membro da Equipe do CNPC) 558 

esclareceu que dependia da especificidade de cada colegiado. A Sra. Maria Lúcia 559 

Queiroz (Associação Brasileira de Editores de Livros) perguntou se o mandato era 560 

da pessoa ou da entidade e o Sr. Marcelo Veiga (Membro da Equipe do CNPC) 561 

respondeu que dependia da deliberação do grupo e que ia ser determinante o 562 

número de integrantes, pois se fossem 15, cinco de cada área, alguém ficaria de 563 

fora e a rotatividade seria necessária. Acrescentou que teria de ser feita uma 564 

adaptação naquele artigo, dependendo do que fosse aprovado mais na frente. 565 

Sugeriu, por fim, uma recomendação genérica sobre ele. A Sra. Graça Monteiro 566 

Castro (Representante da Região Centro-Oeste) leu o art. 6º e houve consenso de 567 

aceitar a redação sugerida para alteração pelo texto do grupo de trabalho. O Sr. 568 

Marcelo Veiga (Membro da Equipe do CNPC) explicou que existia uma posição, de 569 

um dos membros do grupo de trabalho, de que o mandato dos presentes deveria ir 570 

até junho de 2009 e que se preparasse, no segundo semestre daquele ano, a 571 

transição para a nova composição do colegiado. Dessa forma, estava-se diante de 572 

duas alternativas: ou os mandatos iam até junho ou até dezembro de 2009. Após 573 

alguns debates, o grupo adotou a posição consensual de que os mandatos deveriam 574 

ir até dezembro de 2009. A Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região 575 

Centro-Oeste) passou aos artigos 19 e 20, que faziam apenas uma adequação de 576 

termos. Leu, a seguir, o art. 21, que fazia uma reestruturação do texto e não requeria 577 

maiores considerações. Passou ao art. 33 e explicou que se tratava da periodicidade 578 

das reuniões. O Sr. Marcelo Veiga (Membro da Equipe do CNPC) explicou que a 579 

sugestão era usar a expressão “no mínimo semestrais”. O grupo chegou ao 580 

consenso de que seria melhor utilizar a expressão “pelo menos semestrais”, a fim de 581 
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garantir uma freqüência maior nas reuniões. Passou-se à análise dos artigos 34 e 582 

51, que não apresentaram maiores dificuldades, sendo aprovada a sugestão do 583 

grupo de trabalho. 584 

 585 

 586 

Item 5 – Encaminhamentos Gerais 587 

 588 

 O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC) afirmou que o grupo 589 

conseguira consolidar o mais importante e o que o preocupava um pouco era a 590 

agenda para as próximas reuniões. Ressalvou, contudo, que, em relação à câmara 591 

do livro e leitura, como já havia um plano nacional em vigor, isso significava que 592 

muito já fora feito. Ressaltou que 2009 seria o último ano de tranqüilidade no 593 

Congresso, visto que 2010 seria ano eleitoral. Pediu que o grupo usasse a internet 594 

para amadurecer temas levando em conta essa agenda política. Solicitou que as 595 

comunicações fossem concentradas na representante do grupo, Sra. Graça Castro. 596 

A Sra. Graça Monteiro Castro (Representante da Região Centro-Oeste) disse que 597 

era importante que o grupo da internet fosse retomado e que precisavam ter uma 598 

pauta definida com horários, com pessoas que pudessem ir falar para esclarecer 599 

sobre a questão dos direitos autorais. A Sra. Sônia Jardim (Sindicato Nacional dos 600 

Editores) ressaltou que, se as reuniões eram semestrais, talvez dentro de seis 601 

meses aquelas questões já estivessem encaminhadas. O Sr. Gustavo Vidigal 602 

(Coordenador Geral do CNPC), então, esclareceu que na próxima reunião do CNPC 603 

seria discutido um calendário para o Conselho e para os colegiados. Além disso, 604 

explicou que estava sendo estudada a possibilidade de haver encontros virtuais, 605 

mediados pela tecnologia eletrônica. A Sra. Graça Monteiro Castro (Representante 606 

da Região Centro-Oeste) relatou que queria dar mais visibilidade às atividades da 607 

câmara e que se propusera a fazer um folder na gráfica da universidade com esse 608 

fim. A Sra. Rosalia Guedes (Representante do PNLL) esclareceu que os receios de 609 

que a saída da professora Janete teria abalado a interlocução não se fundavam 610 

porque o professor Marcelo já os recebera por duas vezes e ele via a importância do 611 

diálogo e da área do livro e leitura. Esclareceu, ainda que, em relação ao fundo, ele 612 

não estava no Congresso porque não tinha de ir para o Congresso, pois era um 613 

decreto presidencial. O que estava ocorrendo era todo um movimento político, com a 614 

Frente Parlamentar do Livro e Leitura e com os ministros, principalmente do 615 
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planejamento e o Ministro Mântega. A Sra. Sônia Jardim (Sindicato Nacional dos 616 

Editores) disse que queria deixar registrada sua preocupação com o aumento dos 617 

preços dos livros, decorrente da crise internacional. O Sr. Oscar Gonçalves 618 

(Fundação Biblioteca Nacional) disse que os preços dos serviços gráficos também 619 

deveriam aumentar, visto que a maioria das gráficas havia comprado maquinário 620 

importado. 621 

 622 

 623 

Item 6 – Fechamento  624 

 625 

 O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC) agradeceu a presença 626 

de todos, convidou-os para um cofee break e deu por encerrada a reunião. 627 


