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REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL DO  1 

LIVRO E DA LEITURA 2 

 3 

 4 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Bom dia a todos e a 5 

todas. Vamos sentando para começarmos os trabalhos. Meu nome é Gustavo 6 

Vidigal, eu coordeno o Conselho Nacional de Política Cultural. Na semana 7 

passada, nós retomamos os trabalhos das câmaras setoriais, segundo uma 8 

determinação do Ministro Juca Ferreira e vocês hoje encerram esse ciclo, esse 9 

encontro. Tem mais quatro pessoas que estão chegando de avião, mas para 10 

começarmos os trabalhos logo, achei importante pelo menos começarmos essa 11 

rodada inicial de apresentação. Gostaria de apresentar para vocês o formato 12 

do Conselho Nacional. É bom lembrar que vocês têm também um assento lá, 13 

inclusive a conselheira acabou de chegar. Para o Ministério essa retomada das 14 

câmaras é muito importante. Um ponto que vamos discutir agora de manhã é o 15 

novo formato que a câmara tem, as novas atribuições que ela passa a ter com 16 

a instalação do Conselho e a reformulação de câmara agora sob o nome de 17 

colegiado setorial. Junto com a câmara setorial da leitura, temos a câmara da 18 

dança, do teatro, do circo, das artes visuais e da música. Todo esse processo 19 

de retomada do diálogo por meio do colegiado setorial segue agora um novo 20 

processo de institucionalidade. Se vocês olharem os documentos que 21 

colocamos para vocês, temos um decreto presidencial, temos o regimento 22 

interno do Conselho e à medida que formos discutindo, principalmente agora 23 

na parte da manhã, essas novas atribuições, esse novo formato, vão ficar mais 24 

claros para vocês. Agora logo cedo pensamos na apresentação do conselho e 25 

depois uma apresentação de cada um de vocês. Eu pediria para a Graça 26 

depois fazer uma avaliação da vida política do Conselho nesse curto espaço de 27 

tempo. Já tivemos três reuniões ordinárias e uma extraordinária. E que você 28 

coloque um pouco de que maneira o conselho está dialogando com a pauta da 29 

leitura. Acho que são várias questões. O dia hoje é para tratarmos melhor a 30 

composição dos colegiados, o formato, discutir o regimento e estabelecer as 31 

pautas de trabalho para o ano que vem, que vão ser longas. Vou apresentar 32 

aqui para vocês o Conselho. Acho que alguns de vocês já devem conhecer, 33 

mas não todos. O Conselho foi instalado no fim do ano passado, seguindo o 34 
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decreto 5.520, esse decreto que está com vocês também. O que é o Conselho 35 

Nacional? É um órgão colegiado que integra a estrutura básica do Ministério da 36 

Cultura e foi reestruturado por meio desse decreto. É bom lembrar que na 37 

gestão do Ministro Francisco Belfort, o Conselho Nacional de Cultura era 38 

integrado basicamente pelas estruturas do Ministério – suas secretarias e 39 

órgãos vinculados. O que muda do colegiado passado para esse colegiado é o 40 

fato de termos incluído na sua estrutura a sociedade civil. É um pouco... é 41 

basicamente a inclusão da sociedade civil e um novo formato de participação 42 

social que o Conselho incorpora. A finalidade do Conselho com essas novas 43 

atribuições é contribuir para a formulação de políticas públicas de cultura e 44 

promover a articulação do debate entre o Governo e a sociedade civil por meio 45 

do desenvolvimento e fomento das atividades culturais. Pode passar. Nesse 46 

novo formato de participação, o Conselho é sistêmico, faz parte da estrutura do 47 

Ministério e institucionaliza a participação da sociedade civil num novo 48 

patamar. É buscando cada vez mais consolidar essa participação social que as 49 

câmaras se transformam agora em órgãos do Colegiado setorial. Ele é 50 

sistêmico porque é fundamental na estrutura do Ministério, com atribuições, 51 

com um novo regimento jurídico, inclusive, e ele consolida a participação social 52 

de forma inédita no âmbito do Ministério da Cultura. Pode passar. Os 53 

objetivos... quais são as principais atribuições que o Ministério vê no Conselho 54 

Nacional. Esperamos que ele contribuía na elaboração, no consensuamento e 55 

no compartilhamento das estratégias que o Ministério, que os secretários 56 

estaduais e municipais estão desenvolvendo para política pública de cultura. O 57 

Conselho também vai dar transparência na gestão de política pública de cultura 58 

e ele amplia e consolida esses canais de interlocução. Ele torna essa interface 59 

com a sociedade permanente. É importante lembrar que tudo isso que eu estou 60 

colocando aqui está disponível no site www.cultura.gov.br/cnpc. O plenário tem 61 

52 membros, 46 com direito a voz e voto e 6 instituições que têm apenas direito 62 

a voz, que são o Instituto Histórico e Geográfico, a Sociedade Brasileira para o 63 

Progresso da Ciência, Câmara dos Deputados, Comissão de Educação e 64 

Cultura da Câmara, Comissão de Educação e Cultura do Senado, o Ministério 65 

Público Federal também faz parte e tem mais uma pessoa que não lembro mas 66 

vou lembrar até o final. Pode passar. Esse grupo, o plenário do Conselho é 67 

composto pelo poder público federal, estadual e municipal, sociedade civil, 68 

http://www.cultura.gov.br/cnpc
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segmentos artísticos e culturais, entidades empresariais, fundações e institutos 69 

privados, personalidades de notório saber. É importante dizer que é um 70 

Conselho quase paritário, onde o Governo e a sociedade civil têm quase o 71 

mesmo número de conselheiros. O Governo representado nos três níveis: 72 

federal, estados, pelo fórum dos secretários estaduais de cultura, e municipais 73 

nós temos as três maiores associações de prefeitos e secretários municipais de 74 

cultura no nosso Conselho. É pensando a sociedade civil, o leque muito grande 75 

de linguagens e segmentos da cultura. Na dinâmica que estamos consolidando 76 

no Conselho, as pautas da cultura têm ampliado o escopo, a inserção em 77 

outras estruturas do Governo Federal, o Ministério da Educação, da Justiça. 78 

Foram dois ministros que estiveram aqui e graças ao diálogo que eles 79 

estabeleceram no Conselho, pudemos desenvolver ainda mais a relação que 80 

temos entre cultura e educação e cultura e segurança pública, etc. O Próximo. 81 

Nós temos, do ponto de vista da sociedade civil, esses segmentos. Importante 82 

lembrar que na última reunião do Conselho, ampliamos em mais três 83 

representantes e três segmentos, na verdade, incorporamos moda, artesanato 84 

e design na composição do Conselho. A composição do Conselho e a do 85 

colegiado também pode ser discutida no seu plenário. Podemos ampliar, retirar 86 

segmentos. Isso tudo tendo em vista a atualização permanente desse espaço 87 

de interlocução. Sabemos que cultura é dinâmica e os órgãos governamentais 88 

e seus espaços colegiados precisam dialogar com essa movimentação 89 

permanente da cultura brasileira. O conselho hoje busca essa atualização 90 

permanente. Aí só uma última consideração. A atividade dos conselheiros não 91 

é remunerada, é relevância ao serviço público e por isso os membros da 92 

sociedade civil têm sua estadia e deslocamento pagos pelo Governo Federal. É 93 

isso. Obrigado. A idéia é mostrar para vocês que na vida política e institucional 94 

do Ministério a instalação do Conselho e essas quatro reuniões que já fizemos 95 

dele já mostraram que, além de ele vir para ficar, ele incorpora uma nova 96 

dinâmica para as políticas públicas de âmbito federal, sabendo que para o 97 

Governo Federal isso também é importante. Ao instalar um Conselho com 98 

regras claras, com marco legal consolidado, estados e municípios tendem 99 

também a revitalizar os seus conselhos estaduais e já estão, inclusive, fazendo 100 

isso. Eles têm assento no Conselho Nacional. Os representantes dos 101 

conselhos estaduais. Acho que à medida que formos discutindo aqui com 102 
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vocês vai ficar mais claro quais são essas novas atribuições. Esse regimento 103 

interno principalmente a seção 3 que trata dos colegiados setoriais e afeta 104 

diretamente a vida desse órgão colegiado está sendo discutido num grupo de 105 

trabalho que o Conselho montou para tratar das especificidades de cada órgão 106 

colegiado e, então, o que discutirmos aqui a idéia é que façamos uma 107 

recomendação para esse grupo de trabalho que vai se reunir em breve e que 108 

vai apontar para o plenário do Conselho para quais caminhos... qual é a 109 

institucionalidade definitiva que os órgãos colegiados setoriais vão ter dentro da 110 

vida política do Conselho. A idéia é agora todos fazerem uma apresentação 111 

para nos conhecermos e depois eu passarei a palavra para a Graça para fazer 112 

uma breve consideração sobre as reuniões que já fizemos do Conselho. Eu 113 

pediria para que vocês se apresentassem e aí seguimos a roda aqui. 114 

 115 

A SRA. NEIDE GOMES (Representante CFB) – Bom dia a todos. Meu 116 

nome é Neide. Eu sou vice-presidente do Conselho Federal de 117 

Biblioteconomia. É um prazer estar aqui e participar desse trabalho. Obrigada. 118 

 119 

  A SRA. SUZETE NUNES (PODER PÚBLICO) – Bom dia a todos meu 120 

nome é Zuzete. Eu faço parte da equipe técnica de coordenação geral do livro 121 

e leitura. Sou recém-chegada no Minc e venho do Ceará. Fiz parte da gestão 122 

da Secretaria da Cultura 2003/2006. Obrigada. 123 

 124 

A SRA. WILMA NÓBREGA LIMA (Representante Região Nordeste) – 125 

Sou Wilma Nóbrega. Sou bibliotecária e coordenadora do Sistema de 126 

Bibliotecas Públicas do estado de Alagoas e represento a câmara do livro e 127 

leitura da região Nordeste. 128 

 129 

O SR. OSCAR GONÇALVES (Fundação Biblioteca Nacional) – Oscar 130 

Gonçalves, da Biblioteca Nacional. 131 

 132 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Sônia 133 

Jardim, do Sindicato Nacional de Editores de Livros. A nossa instituição agrega 134 

mais de 300 editoras do Brasil inteiro. 135 

 136 
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A SRA. SIGRID DUTRA (Federação das Associações Brasileiras de 137 

Bibliotecários) – Sigrid Dutra, assumindo recentemente a Federação 138 

Brasileira de Associações de Bibliotecários, no lugar de Márcia Rosseto, que 139 

participou das reuniões anteriores. Para mim é um prazer. Já procurei me 140 

inteirar através do que a Márcia sempre nos repassava e estou muito satisfeita 141 

e feliz de estar aqui com vocês hoje. 142 

 143 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Bom dia a 144 

todos e a todas. Sigrid seja bem-vinda. Eu sou assessora do PMLL e estou 145 

representando o professor Castilho que está chegando hoje da feira de 146 

Frankfourt e manda um abraço e pede desculpas a vocês. 147 

 148 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – 149 

Representando a região Sul na câmara setorial. 150 

 151 

O SR. JOÃO CARLOS GUIMARÃES (PODER PÚBLICO) – João Carlos 152 

Guimarães, Funarte do Rio de Janeiro. 153 

 154 

A SRA. RAFAELA VICENSINI (PODER PÚBLICO) – Rafaela Jacob 155 

Vicensini – da coordenação geral do Livro e Leitura do Ministério da Cultura, 156 

assim como o professor Castilho Jeferson Assunção também está regressando 157 

de Frankfourt – portanto não pôde estar conosco hoje – e como eu já tinha 158 

acompanhado diversas reuniões da câmara, eu vim representá-lo e estar 159 

novamente com vocês. 160 

 161 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 162 

DO CNPC) – Bom dia. Meu nome é Marcelo Veiga, eu sou da equipe do 163 

Conselho Nacional de Política Cultural. 164 

 165 

O SR. EDNILSON XAVIER GOMES (Associação das Livrarias) – Bom 166 

dia, eu sou Ednilson Xavier Gomes, sou vice-presidente da Associação 167 

Nacional de Livrarias, estou representando nosso Presidente Vitor Tavares, 168 

que, infelizmente, não pôde vir. E esperamos contribuir no que for possível. 169 

 170 



 7/143 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 171 

Centro-Oeste) – Graça Monteiro – Eu sou da Universidade Federal de Goiás e 172 

represento a região Centro-Oeste. 173 

 174 

O SR. GLAUCIO PEREIRA (Liga Brasileira de Editores) – Bom dia, 175 

sou Gláucio Pereira, da Liga Brasileira de Editoras. 176 

 177 

O SR. LUIZ TORELLI (Associação Brasileira de Difusão do Livro) – 178 

Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Antônio Toreli, sou da ABDL (Associação 179 

Brasileira de Difusão do Livro), presido a associação, que edita e comercializa 180 

livros do sistema porta a porta. 181 

 182 

A SRA. MARIA LÚCIA QUEIROZ (Associação Brasileira de Editores 183 

de Livros) – Bom dia, meu nome é Maria Lúcia Queiroz, eu sou representante 184 

da Abrelivros (Associação Brasileira dos Editores de Livros), que é uma 185 

entidade congregada por editoras de livros escolares. 186 

 187 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – É importante vocês 188 

falarem bem próximo do microfone porque essa reunião está sendo gravada e 189 

vai ser disponibilizada depois no site do Conselho. Graça. 190 

 191 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 192 

Centro-Oeste)  – Bom, você me pegou de surpresa, não é, Gustavo? Podia ter 193 

me mandado um bilhetinho dizendo que eu ia ter de falar alguma coisa. Bom, 194 

eu acho que é interessante fazermos uma retomada do que vivemos esse ano, 195 

especificamente eu vou retomar um pouco o próprio trabalho da câmara até 196 

chegar ao Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC). Pode ser? Até 197 

dezembro do ano passado a câmara setorial veio se reunindo e nós tivemos 198 

um enfrentamento muito grande para aprovar a minuta de regulamentação da 199 

lei do livro. Foi uma reunião em dezembro, no Rio. Depois tivemos outra em 200 

março e de março até agora, não sei em que pé está a regulamentação, eu vim 201 

acompanhando aquele processo que foi discutido exaustivamente nas reuniões 202 

e que ficou acertado que eu fizesse esse acompanhamento por aqui para 203 

auxiliar na coordenação do Livro e da Leitura a própria regulamentação porque 204 
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tínhamos uma questão judicial por conta da acessibilidade e que nos pegou 205 

meio que parecendo uma trombada de Fenemê com caminhão, porque foi uma 206 

discussão muito árdua e uma série de outras questões que precisavam ser 207 

discutidas um pouco mais a fundo passaram porque efetivamente o artigo que 208 

discute a questão da possibilidade proporcionalmente é maior do que toda a lei. 209 

Então tivemos um trabalho árduo para acompanhar o processo e, enfim, as 210 

assessorias jurídicas do MEC e do Minc assumiram a pendenga judicial e a 211 

regulamentação da lei pôde ser tocada e tivemos um entendimento... eu 212 

cheguei a mandar um e-mail a todos que, o que foi possível ser feito para que 213 

não tivéssemos retrocessos, foi pactuado naquela reunião. Acreditávamos que 214 

essa é uma lei extremamente importante porque é a primeira vez que se tem 215 

alguma coisa que demarca a posição dos vários segmentos da questão do livro 216 

e da leitura, desde a produção do livro até a sua mediação. Achávamos que 217 

era fundamental, então fizemos o possível para acompanhar essa discussão e 218 

depois acho que a Rafaela pode nos dar uma posição de onde que está, 219 

porque sabemos que está em tramitação e deve estar para chegar na casa 220 

civil, creio eu, porque esse era o destino final dela. Nesse sentido, 221 

paralelamente a isso, tivemos a instituição do Conselho Nacional de Políticas 222 

Culturais que o tio Osvaldo Siciliano tinha sido indicado com a substituição na 223 

câmara brasileira do livro, mas ele assume, eu era sua suplente e venho 224 

fazendo uma dobradinha com ela na representação da câmara do livro no 225 

CNPC. O Conselho e uma estrutura bem mais ampla, obviamente, porque vai 226 

tratar da política pública de cultura do país e efetivamente trata das diversas 227 

instituições de arte e cultura e levamos um tempo para tomar toda a própria lei 228 

e toda a regulamentação dela, que foram as reuniões de que eu participei, mas 229 

que é extremamente importante que houvesse a participação tanto da câmara 230 

setorial quanto da Biblioteca Nacional. Eu senti falta da Biblioteca nas reuniões, 231 

uma vez que acho que a Biblioteca Nacional, como a Funarte e outros órgãos 232 

têm cadeira na câmara. E bem como o Plano Nacional do Livro e da Leitura, 233 

que acho que era fundamental que houvesse essa possibilidade. O que 234 

percebemos na participação do CNPC? Como está em fase de regulamentação 235 

e como está em fase efetivamente de estruturação de Política Nacional de 236 

Cultura, em alguns momentos a gente se esvai, mas não por falta de posição. 237 

Se esvai porque é uma discussão árdua e acho que é uma discussão que 238 
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precisa ser tratada nas especificidades de cada área. Obviamente, as áreas 239 

aparecem num determinado momento, outras áreas se escondem dentro da 240 

discussão maior que está sendo colocada no Plano Nacional de Cultura. Eu 241 

sinto uma necessidade muito grande que pudéssemos, a partir da 242 

regulamentação da lei do livro, tratar das especificidades do livro e da leitura. 243 

Eu percebi, na discussão do Conselho Nacional, que temos universos bastante 244 

diferenciados. Então, a retomada da discussão das câmaras eu percebi 245 

claramente por uma série de fatores políticos e por sermos de áreas diferentes, 246 

a nossa câmara, apesar de nossas diferenças e de todo o processo que foi 247 

difícil e complicado, conseguimos concretizar uma proposta e acho que isso é 248 

um mérito muito grande do grupo que está aqui e que penso que pode 249 

contribuir diante das outras discussões com as outras câmaras que ainda não 250 

se estruturaram no nível em que a nossa se estruturou. Hoje conseguimos ver 251 

com clareza toda a nossa cadeia produtiva, quais as representações dessa 252 

cadeira, desde a produção do livro, passando pela distribuição e principalmente 253 

pela mediação, isso está muito claro para nós. Primeiro porque as funções são 254 

muito definidas, o processo é muito definido e muito claro, então eu acho que 255 

essa discussão aqui hoje precisa ser vista para que não uniformizemos aquilo 256 

que não pode ser uniformizado. Eu penso que teatro é uma coisa, cinema é 257 

outra, música, circo, dança, cada um tem uma especificidade que em alguns 258 

momentos não estão nem definidos ainda nessa característica de uma cadeia 259 

em que você vê todo processo de constituição. No caso específico do livro e da 260 

leitura, que acho que é uma das questões que me dificultam muito às vezes a 261 

discussão no Conselho Nacional, é que tratamos de dois pontos muito restritos. 262 

Pensem bem, temos o físico, que é a produção desse objeto, então temos 263 

desde a edição do livro até sua distribuição e temos o subjetivo, que é sua 264 

mediação. Então acho que são dois objetos bastante distintos e que precisam 265 

ser tratados de forma diferente. No caso específico da dança, é outro universo 266 

quase que só de percepção e de expressão. No caso do teatro, também. O 267 

cinema toma... e não tem um colegiado setorial, já tem outro de estrutura. 268 

Então percebemos que o que vai definir essa estrutura e que precisa ser 269 

observado é essa natureza constitutiva para que possamos contribuir 270 

efetivamente na elaboração de uma política cultural para o país. Temos de 271 

entender que aqui representamos duas estruturas bastante distintas e 272 
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complementares. Uma que se trata especificamente de um produto e aí temos 273 

várias fases de produção industrial, desde a concepção, onde estão os 274 

escritores e que também é subjetivo, até sua mediação, que necessita 275 

fundamentalmente do setor público. Se não tivermos uma política definida, não 276 

vamos ter essa ponta que é fundamental, que é da difusão. A difusão da leitura 277 

acontece fundamentalmente por estruturas públicas, seja na escola, seja na 278 

biblioteca, enfim. Então percebemos que temos uma complexidade 279 

diferenciada em cada um dos setores e que não dá para ser discutido isso no 280 

Conselho, porque o Conselho trata de uma questão um pouco maior e tem de 281 

ser dessa forma, porque ele está tratando de uma política global, para o país. 282 

Quais são as dificuldades que, mesmo sendo difíceis? É que nunca vivemos 283 

isso antes. Isso para mim é inédito. Acho que esse é um exercício democrático 284 

fundamental e inédito porque as discussões antes aconteciam nas nossas 285 

instâncias de especificidade, fosse nos conselhos, na universidade, nas 286 

associações, nas instituições, nos programas de leitura que havia, como era o 287 

Proler. Mas essa é a primeira vez que sentamos numa mesa de negociação 288 

com o poder público, para que a sociedade civil possa dizer: olha, de alguma 289 

forma, o limite entre sociedade civil e Governo é tênue, porque atuamos, cada 290 

um em sua instituição, seja ela privada ou pública, ela interfere e atua nas 291 

políticas públicas, sem dúvida nenhuma, ou por demanda, ou efetivamente por 292 

consultorias, influências, enfim. Então acho que a experiência no Conselho 293 

Nacional de Polícias Culturais, para mim, pessoalmente, numa perspectiva 294 

profissional foi entender que temos de ter uma paciência histórica e é essa 295 

paciência que temos de construir junto com essa equipe que está aqui. É uma 296 

equipe muito pequena. A equipe do Minc é mínima e acho que determina muito 297 

a atuação. Então, acho que quanto mais pudermos clarear pontos e saber o 298 

que é possível ser feito hoje para que possamos fortalecer uma política pública 299 

maior, acho que é o papel que temos de cumprir agora neste momento, porque 300 

no Conselho o que vai ter é, na hora de tratar de questões, sejam específicas 301 

do livro e da leitura ou seja em momentos em que a inter-relação com as outras 302 

áreas, é fundamental que consigamos agora definir essa transição da câmara 303 

para um colegiado de tal forma que respeite as epecificidades de cada área. Eu 304 

acho que a angústia maior agora seria esta: compreendendo como ela se 305 

constitui e como ela vai atuar doravante e programas pontuais, como este que 306 
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está aqui. Correto? Saber especificamente como o colegiado pode formular 307 

políticas que acho que essa seria uma função fundamental do colegiado para 308 

alimentar a coordenação do livro e da leitura e que conseguíssemos entender 309 

também dentro da estrutura que está posta, dentro do Minc, a importância de 310 

retomarmos a secretaria nacional do livro e da leitura. Acho que isso é 311 

fundamental, porque o Plano não pode ficar perdido institucionalmente como 312 

ele está. Não pode correr o risco de acontecer o mesmo que ocorreu com o 313 

Proler, que nunca foi institucionalizado e sempre foi um programa, temos uma 314 

rede de mais de 90 comitês no Brasil todo e nunca conseguimos 315 

institucionalizar isso. Acho que o que conseguimos produzir para o Plano 316 

Nacional do Livro foi o trabalho da câmara setorial desde dezembro de 2005, 317 

também é inédito e acho que esse é o momento de fortalecermos as políticas 318 

públicas, porque o Plano Nacional do Livro e da Leitura tem o mesmo peso na 319 

nossa área que o Plano Nacional de Cultura tem para o país na área cultural, 320 

tratada na totalidade, correto? Então acho que hoje nós entendermos um 321 

pouco melhor o que é o PNLL, o que é a coordenação do livro, o que é a 322 

secretaria e tentar fortalecer isso institucionalmente, tanto no Ministério, quanto 323 

na Biblioteca Nacional. Eu tenho clareza hoje de que a câmara setorial do livro 324 

e da leitura só se manteve até hoje graças à Biblioteca Nacional. O papel da 325 

Biblioteca foi crucial para nós. Eu acho que esse é o balanço que eu faço e de 326 

entendimento que temos muito a contribuir com o PNC. Muito a contribuir com 327 

o Conselho, por uma experiência, que já temos aqui e as outras câmaras não 328 

tiveram, dentro de uma estrutura que, volto a dizer, apesar das diferenças, 329 

soubemos respeitar essas diferenças, então creio que estabelecendo o que é 330 

que seremos de agora em diante, a possibilidade de intervenção no CNPC sem 331 

dúvida nenhuma vai estar fortalecido. Acho que na visita do Ministro da 332 

Educação e mesmo com a participação do Lázaro, que é uma figura que 333 

acompanhou nossa discussão o tempo todo, e com a possibilidade do fórum de 334 

bibliotecas que realizamos em junho passado, pudemos perceber que 335 

avançamos muito na relação com o MEC e isso é muito importante. 336 

Avançamos não com projetos, ainda, mas numa discussão que para mim é 337 

fundamental, na discussão conceitual. Se não há um consenso conceitual, não 338 

conseguimos efetivamente pontuar o que poderemos fazer. Então acho que 339 

deu para perceber... em todas as instâncias no MEC, acho que a relação MEC-340 
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Minc foi muito fortalecida com uma relação aqui, pontualmente, desde a 341 

primeira reunião, do Lázaro, do Xavier que, para nós é muito importante, 342 

porque o MEC é a outra perna fundamental no processo que digo que é 343 

simbólico, subjetivo, de difusão da leitura. O MEC é onde você pode 344 

efetivamente promover a difusão do livro e da leitura numa estrutura 345 

formalizada. Então temos a educação formal que vai acontecer no MEC e a 346 

informal que vai acontecer no Minc. Acho que o resumo que eu faço meio de 347 

supetão – pode ser que venham outras coisas no decorrer do dia – é esse. 348 

 349 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Vou passar a palavra 350 

para a Rafaela, mas antes, acho que a idéia era um pouco essa mesma. Era 351 

colocar todos os temas e mostrar que, na verdade, a instalação do Conselho 352 

dá uma nova institucionalidade para essa organização que já vinha se dando. 353 

Obviamente, vocês vão ver no regimento interno... o regimento interno vai 354 

tratar agora de todos os órgãos colegiados da mesma forma. Então 355 

universalizamos processos de seleção, vamos universalizar também 356 

procedimentos, trâmites e isso dá uma nova... com isso, esperamos que o 357 

diálogo com a sociedade civil, além de avançar um degrau, ele também torne 358 

claro, para a sociedade de um modo geral, como é que a participação se dá no 359 

conselho. Vou passar a palavra para a Rafaela e depois abriremos para as 360 

pessoas se inscreverem. 361 

 362 

A SRA. RAFAELA VICENSINI (PODER PÚBLICO) – Eu queria só dar 363 

um retorno à Graça sobre a questão da tramitação da regulamentação do livro 364 

para vocês saberem em que pé está. Depois que o Oscar Gonçalves, o 365 

coordenador, encaminhou formalmente a minuta para os dois ministérios, os 366 

dois ministérios consultaram internamente as secretarias que tinham algo a 367 

dizer sobre os temas dentro da regulamentação da lei do livro. No caso do 368 

Minc, consultamos a coordenação geral dos direitos autorais, no caso do MEC 369 

foi a Secretaria de Educação Especial, que fizeram seus pareceres, deram 370 

suas contribuições, voltou para a jurídica, na jurídica, como tinha a questão que 371 

a Graça relembrou, ou seja, tinha outras questões correndo paralelamente à 372 

regulamentação propriamente dita, então os jurídicos também elaboraram o 373 

parecer incorporando as diferentes contribuições. A minuta foi aprovada em 374 
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seus termos finais pelo Minc e encaminhada para o MEC para validação final e 375 

encaminhamento à Casa Civil. Desde o início do mês está lá no MEC para 376 

validação final do parecer, porque o parecer da jurídica deles era muito breve, 377 

não entrava fundo na questão e, para encaminhar à Casa Civil, precisava de 378 

uma complementação que está sendo feita para encaminhamento. Quanto à 379 

questão... de vez em quando me pergunto, a questão da consulta pública, 380 

havia sido discutido: bom, consulta pública depois de dois anos discutindo, se 381 

fôssemos abrir novamente para a sociedade civil nunca íamos conseguir dar 382 

um encaminhamento. Isso foi pactuado na última reunião que tivemos. Tivemos 383 

ainda uma reunião antes. Estávamos o Oscar, eu, a representante..., o Elder...  384 

 385 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 386 

Centro-Oeste)  – Tinha uma pessoa representante da secretaria, a Nilzareti. E 387 

isso foi acordado com ela. Se nós colocarmos isso para consulta pública agora, 388 

vamos voltar à estaca zero. Diante de tudo o que havíamos vivido até então. 389 

Isso foi acordado naquele momento porque acreditamos que há um processo 390 

contínuo, né, Rafaela, até a coisa se estruturar. 391 

 392 

A SRA. RAFAELA VICENSINI (PODER PÚBLICO) – E de qualquer 393 

forma, a Casa Civil, quando a minuta chegar lá a Casa Civil reúne diferentes 394 

atores da Esplanada que têm envolvimento com a questão e os consulta. 395 

Nesse sentido, a Corde será chamada e a Conarde, também, no Ministério da 396 

Justiça, será chamada. Essa é a situação atual. 397 

 398 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Agora, queria passar 399 

a palavra a vocês e fazer uma conversa sobre esse formato, sobre como vocês 400 

estão vendo quais são as dúvidas e avaliar com vocês quais são os caminhos 401 

que vamos trilhar daqui para a frente nesse novo formato. É importante lembrar 402 

que a idéia do grupo de trabalho, essa discussão está se consolidando no 403 

grupo de trabalho, é que o mandato de vocês iria até o fim do ano que vem e a 404 

partir do segundo semestre do ano que vem, faríamos um processo de 405 

renovação dos órgãos colegiados, já seguindo o novo... a nova deliberação do 406 

Conselho Nacional. Então a idéia é que o mandato de vocês fosse até o fim de 407 

2009 e começarmos o segundo semestre com um processo de renovação dos 408 
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quadros. O mandato, vocês podem ver no regimento interno, um mandato de 2 409 

anos prorrogáveis por mais uma gestão, ou seja, quatro anos no máximo. 410 

Depois necessariamente vocês teriam de renovar. Mas está tudo explicado no 411 

regimento interno. Se quiserem podemos fazer uma leitura do regimento 412 

interno. Graça, toda discussão de regimento interno fizemos... na verdade, 413 

buscamos apoio do representante do segmento no Conselho, então, o que 414 

fizemos? Lemos principalmente a seção 3, que trata do colegiado setorial. Se 415 

você puder nos ajudar a fazer essa leitura. A idéia é passar a seção 3 inteira, 416 

que é o artigo 9 e 10 e depois abrimos para fazer comentários. O que vocês 417 

acham? 418 

 419 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 420 

Centro-Oeste) – Os colegiados setoriais então serão a representação desses 421 

segmentos no Conselho Nacional, todos eles passarão por essa reestruturação 422 

e pelo que você falou foram criados mais três, não é? 423 

 424 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Na verdade, vamos 425 

criar, no total, quinze ou dezesseis colegiados setoriais. 426 

 427 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 428 

Centro-Oeste)  – Colegiados setoriais para reestruturar isso aqui. Isso aqui já 429 

está aprovado? Ainda não, né? Ainda está na comissão de trabalho? 430 

 431 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 432 

DO CNPC) – Na verdade, tudo o que diz respeito a colegiados setoriais, no 433 

regimento interno, está a cargo do grupo de trabalho que vai fazer essa revisão 434 

do regimento. Então, se vocês perceberem, no material entregue, existe um 435 

relatório e esse relatório é o relatório preliminar do grupo de trabalho e está 436 

servindo nas reuniões que temos feito, de base para discussão. 437 

 438 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 439 

Centro-Oeste) – É porque eu não pude participar da última reunião e eu tenho 440 

discutido isso com as outras câmaras via internet, que tem o grupo e o pessoal 441 

tem me passado isso. Mas a dificuldade maior, Marcelo, é realmente as 442 
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diferenças. Em alguns momentos, é muito complicado eu colocar alguma coisa 443 

do livro e da leitura porque realmente já avançamos muito na discussão, então 444 

você abre uma... você abre uma perspectiva que de repente pode mais 445 

complicar e tumultuar. Vamos ler e eu gostaria de poder fazer uma leitura um 446 

pouco mais crítica, que não deu para ser feita no Conselho, que foi onde eu 447 

cheguei a fazer essa discussão inclusive com o Castilho na primeira reunião de 448 

que participei. Iríamos discutir, mas não deu tempo em junho. Eu me sentei 449 

com o Castilho num dia à noite e discutimos um pouco isso que está posto 450 

aqui, mas isso não foi levado ainda a plenário por esse grupo de estudo. Fiquei 451 

de poder alimentar um pouco o grupo de estudo. Acho que é fundamental que 452 

hoje saia um documento daqui das considerações que penso que temos de 453 

fazer em nossa área do livro e da leitura. O que está contemplando e o que 454 

está suprimindo. Bom, eles vão tratar das competências, então, dos 455 

colegiados, que seria debater, analisar... está todo mundo com o documento? 456 

É o regimento interno do Conselho Nacional, na seção III, terceira página. 457 

Debater, analisar, acompanhar e fornecer subsídios para definição de políticas, 458 

diretrizes e estratégias dos respectivos setores culturais de que trata o artigo 5º 459 

e apresentar as diretrizes dos setores representados no CNPC previamente à 460 

aprovação prevista no inciso II do art. 4º. Eu acho que seria bom voltar lá no 461 

art. 5º para saber de que se trata. Ele não está aqui, Gustavo.  462 

 463 

Voz fora do microfone. 464 

 465 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 466 

Centro-Oeste)  – Vamos lá de novo. Regimento interno, tem assim: 467 

observação: este regimento está sujeito a alterações... localizaram? Aqui vai 468 

tratar do regimento de funcionamento do Conselho. Aqui está definido nesse 469 

primeiro momento quem integra o plenário, comitê de integração de políticas 470 

culturais, um terceiro momento os colegiados setoriais. Na primeira página, dá 471 

uma olhada. Quando se institui então o Conselho. As câmaras setoriais se 472 

transformarão, portanto, em colegiados setoriais. Então tem um capítulo 473 

específico que está dizendo como é que esses colegiados vão funcionar 474 

diferentemente de como vêm funcionando até então. Retomando nós fomos... e 475 

depois o Oscar veio me dizer isso, que houve um decreto em 2005, com um 476 
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processo que durante todo o ano de 2005, que se deu por videoconferência, na 477 

época coordenada pelo Galeno e por exemplo, as nossas representações 478 

regionais foram definidas dessa forma. Então houve uma discussão ampla em 479 

conselhos, congressos e nessas discussões via internet em que essa 480 

representação foi definida dessa forma que está aqui. No entanto, isso não foi 481 

regulamentado. E nós percebemos a dificuldade da regulamentação quando, 482 

na reunião, em dezembro do ano passado, não soubemos dizer quem era 483 

membro, porque todo mundo que se arvorava a ter direito de cadeira chegou 484 

na reunião e nós ficamos com um universo complicadíssimo. Eu tentei... eu 485 

devia ter trazido isso hoje porque eu fiz um book específico de todos os nossos 486 

documentos. Existia uma definição clara no início. Você tinha uma cadeia 487 

produtiva. Havia uma representação dos autores, feita pela Abrelivros, não, 488 

Aelige e tinha mais um. Academia Brasileira de Letras, é porque eles nunca 489 

apareceram. Esses eram os três segmentos que representavam o setor de 490 

criação. Tínhamos o setor de criação, o setor de produção e o setor de difusão 491 

do livro. No setor de produção do livro, nós tínhamos, portanto, as entidades 492 

ligadas a essa... a Câmara Brasileira do Livro, Isnel, Abrelivros, a Liga, enfim, 493 

toda a representação da sociedade civil que... e não tinha uma limitação de 494 

participação pelo que nós entendemos nesse primeiro momento, por quê? E 495 

nem um rodízio entre essas representações porque como era uma estrutura 496 

inédita, acreditava-se que seria dessa forma que iríamos pactuar um primeiro 497 

documento para posteriormente discutirmos quais seriam essas definições. 498 

Acontece que o processo geralmente é sempre atropelado, então isso foi 499 

dezembro de 2005, em junho de 2006, já tivemos uma reunião com alteração. 500 

Foi quando o Castilho assumiu o PNLL. Houve uma confusão muito grande 501 

nesse processo que foi a confusão da câmara, do Viva a Leitura, do PNLL, 502 

enfim, limpou-se essa área, porque em dezembro de 2006, tivemos outra 503 

reunião aqui, em Brasília, e formulamos o documento final da PNLL, com todas 504 

essas participações. Na sequência, portanto, tínhamos o de difusão. Quem são 505 

os representantes da difusão do livro? Então temos as associações de classe, 506 

de bibliotecários, temos essas representações das regiões brasileiras, que 507 

pôde dar uma diversidade maior. Porque na realidade nós temos aqui 508 

segmentos bem diferenciados. Eu estou na universidade, a Rosinha e a Vilma 509 

estão no sistema de bibliotecas, você é da Associação, então, o que nós 510 
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tivemos? No setor de difusão, uma diversidade grande do processo de 511 

promoção do livro e da leitura. Então, esse modelo, a princípio, ele estava 512 

bastante pertinente, correto? O quê que nós... nós tínhamos também, nesse 513 

segmento, as representações da... não sei se era da Acorde, porque tinha o...  514 

 515 

Voz fora do microfone. 516 

 517 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 518 

Centro-Oeste)  – Mas o Alfredo participou só naquele momento. Então eles 519 

sempre vieram participar em discussões bem restritas, no caso, da 520 

acessibilidade, desde o primeiro encontro da câmara setorial do livro. Então, 521 

foram pessoas presentes desde o primeiro encontro. Então, aquele problema 522 

que tivemos com aquela ação judicial nos assustou muito porque ninguém 523 

sabia. Quando houve aquela confusão no Rio em dezembro do ano passado, 524 

ninguém sabia disso, e perguntamos: como assim? Vocês estavam aqui 525 

presentes o tempo todo. Então, a malha de representação, portanto, dessa 526 

cadeia produtiva se dá dessa forma. Desde a criação até sua difusão. 527 

 528 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – 529 

Deixa-me só lembrar duas coisas que você não pontuou. Primeiro, a Academia 530 

Brasileira de Letras já esteve presente em nossas reuniões. Eu me recordo 531 

bem porque foi uma senhora que foi representá-la e eu recebi um cartão dela. 532 

 533 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 534 

Centro-Oeste)  – E em função daquela confusão de que em cada reunião 535 

aparecia uma pessoa diferente, ficávamos sem saber... 536 

 537 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Essa 538 

é uma das coisas, agora uma outra também, com respeito à institucionalização 539 

das câmaras, houve uma portaria que foi publicada com a necessidade de se 540 

complementá-la porque ela instituía as câmaras, porque havia todo um 541 

problema com respeito a validar a existência das câmaras, que não tinham um 542 

documento anterior. O processo apesar de ter sido feito por videoconferência, 543 

não era um processo considerado legal o suficiente de institucionalização, 544 
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precisava de alguma coisa oficial, então há uma portaria institucionalizando as 545 

câmaras e ficou faltando dizer quem representava. Nós, por exemplo, ninguém 546 

é nomeado por uma portaria para estar... 547 

 548 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 549 

Centro-Oeste)  – Foi isso que o Oscar tinha dito, Rosalvio. Teve só um decreto 550 

de criação da câmara setorial e não – é, portaria... – e não de nomeação. Isso 551 

eu procurei porque na época em que tivemos aquelas discussões lá em março 552 

ainda, era importante... porque precisávamos saber quem era. Até em função 553 

das dificuldades que estávamos encontrando. Então a estrutura foi essa. 554 

Então, quando foi em março, o Gustavo esteve na nossa reunião e apontou 555 

esse caminho que é o que está aqui. Ele disse o seguinte: vocês vão ter de 556 

fazer um regimento interno. Os primeiros passos para institucionalização 557 

estavam sendo dados dentro de uma política maior, que é o CNPC, onde nós 558 

temos cadeira. Temos de entender o colegiado agora e a antiga câmara 559 

nessas instâncias de uma política cultural com o papel de cada um. Qual que é 560 

o papel da entidade União, da entidade civil, dos estados. E que efetivamente 561 

estão sendo colocados nas discussões dos seminários regionais, que acho que 562 

é um link extremamente importante para não ficarmos falando sozinhos nas 563 

nossas regiões. Tivemos um seminário agora no início de outubro, depois de 564 

muita discussão – estou falando de Goiás – foi árduo esse processo, mas 565 

aconteceu e é aquele processo que se anda dois passos, retrocede um pouco, 566 

mas é um trabalho inicial para que as pessoas comecem a pensar que essa 567 

estrutura é necessária, porque senão não conseguimos institucionalizá-la. Acho 568 

que o grande receio, até com a troca do Ministério, para mim foi... fiquei 569 

preocupada e pensei: vamos dar uma travada e retroceder com medo termos 570 

de recomeçar a rodar a roda toda outra vez. Correto? Então esse documento 571 

que está aqui, que é o regimento do Conselho Nacional, está dizendo como 572 

será de agora para a frente e o que teremos de fazer aqui. Portanto, temos de 573 

dizer se isso nos contempla ou não. O que precisa ser revisto porque a 574 

tentativa é de fazer uma uniformização dos colegiados setoriais. No 575 

documento, ele diz, naquela explicação inicial que o Gustavo deu, o que que é 576 

esse Conselho, quem são os integrantes, quais órgãos que o integram. Nós 577 

estamos representados no item 3, que são os colegiados setoriais. As 578 



 19/143 

comissões temáticas e grupos de trabalho, na realidade são estruturas 579 

temporárias, na medida da necessidade de discussão de algum tema. É isso, 580 

né, Marcelo? E existe a Conferência Nacional, estruturada dessa forma. Da 581 

primeira vez que eu li o documento e das inúmeras discussões e alterações 582 

que já foram feitas no Conselho Nacional, como eu disse, eu senti falta de uma 583 

atuação mais incisiva do Plano, da Biblioteca Nacional, para que tenhamos 584 

interlocução institucional, porque nós somos sociedade civil, mas quem é a 585 

estrutura institucional do livro e da leitura é a Biblioteca ou a coordenação do 586 

livro ou... como é que o PNLL fica? Isso eu sinto falta pontualmente aqui dentro 587 

do documento, correto? Porque precisa ficar claro isso. Isso é Governo. Nós 588 

somos sociedade civil, correto? Nós somos, na realidade, fomentadores de 589 

uma política. Nós efetivamente não vamos ter a ponta de execução. Nós 590 

somos só o fomento dela. Estamos aqui para propor, diante das várias 591 

segmentações que existem, qual vai ser a política para a área do livro e da 592 

leitura. Aqui vamos ter competência e composição, correto? Então tem aí qual 593 

é a competência do plenário do CNPC. Como é composto o plenário? Por 15 594 

representantes do poder público federal, sendo seis do Minc, Casa Civil, todos 595 

os ministérios estão representados. Três representantes do poder público dos 596 

estados e do DF, indicados pelos Secretários Estaduais de Cultura. Está vendo 597 

como a coisa vai crescendo? Três representantes do poder público dos 598 

municípios, indicados pela Associação Brasileira dos Municípios, enfim, a 599 

organização deles. Representante do fórum nacional do sistema S. Um 600 

representante de entidades das organizações não-governamentais que 601 

desenvolvem projetos de inclusão social e nove representantes das áreas 602 

técnicas... Aqui é que nós entramos. Sexto. Então temos aqui portanto, 603 

indicação de membros da sociedade civil pelos colegiados setoriais, antigas 604 

câmaras, que é artes visuais, música, teatro, dança, audiovisual, literatura, livro 605 

e leitura, arte digital. O que o Gustavo está dizendo é que já ouve proposição 606 

de mais três, que seria design, artesanato, com possibilidade de chegar até a 607 

15. Nós também estamos vivendo um momento de, por exemplo, na última 608 

reunião que eu participei, o que era arte digital, porque a arte digital não está 609 

junto com artes plásticas, artes visuais, por exemplo. Então existe uma 610 

discussão conceitual do que seriam essas representações. Nesse momento, é 611 

onde eu sinto a diferenciação, porque aqui nós vamos ter, portanto, 612 



 20/143 

representantes das áreas técnico-administrativas que garante audiovisual, mas 613 

o audiovisual também está representado no Conselho pela agência, Ancine. 614 

Então, a paridade começa a ficar comprometida quando você não contempla 615 

as especificidades de cada um. Eu acho que a crítica maior que eu faço à 616 

estrutura do Conselho é que num determinado momento a paridade se 617 

compromete. Correto? Quando você pega literatura, livro e leitura, temos de 618 

compreender esses três itens dentro dessa estrutura que colocamos aqui, da 619 

criação, passando pela produção e pela disseminação. Aqui fica tudo reunido... 620 

por exemplo, qual foi a dificuldade da Roseli? Ela uma vez me ligou e falou: 621 

Graça, vamos lá, porque disso eu não entendo. A produção é uma coisa, a 622 

difusão é outra, então eu não sei como vamos resolver isso agora e eu acho 623 

que são questões que venho travando um pouco com a Rafaela, que vamos 624 

conversando por conta da regulamentação da lei do livro, mas essas são as 625 

preocupações específicas, no que diz respeito a isso aqui. Temos ainda os 626 

representantes da área de patrimônio cultura, indicados pela área de sociedade 627 

civil, correto? Temos, ainda... essa representação é culturas afro-brasileiras, 628 

culturas dos povos indígenas, culturas populares, arquivos, museus, patrimônio 629 

material e imaterial. Bom, e aí vai. Todas as outras representações... Andifes e 630 

ainda compõem a Academia Brasileira de Letras. Eles já têm representação 631 

aqui conosco, e se repete aqui. Aí começamos a... foi onde eu comecei a 632 

discutir exatamente a questão da paridade. O Instituto Histórico e Geográfico, 633 

SBPC, o Ministério Público Federal, a Comissão de Educação, Cultura e 634 

Esporte do Senado Federal, a Comissão de Educação e Cultura da Câmara 635 

dos Deputados. Na comissão e educação e cultura da Câmara dos Deputados, 636 

como é que é o nome do Deputado? Franklin Aguiar. Eu cheguei a botar uma 637 

questão pontual, porque houve um dia que ele foi... foi aberta a frente, foi 638 

anunciada essa frente, e eu falei para ele: pera lá, você colocar representantes 639 

do livro e da leitura sem passar pela Câmara, sem passar pelo PNLL, escrevi 640 

para ele. Nessa hora a gente começa a perceber que as representações que 641 

partem da Câmara dos Deputados é mais de visibilidade do que de trabalho 642 

efetivamente. Tudo bem que se coloque o Ziraldo, mas lá, novamente, a 643 

Academia Brasileira de Letras estava presente. Temos de entender o que é a 644 

ABL e a participação que ela tem nesse processo todo. Pela terceira vez ela 645 

surge dentro de uma comissão de Educação e Cultura e todo o trabalho que foi 646 
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feito, detalhado ou que pelo menos entrasse em contrato com o Castilho, 647 

porque tem o PNLL. Pera lá, vocês não estão inventando a roda, rapaz. A 648 

minha discussão com ele foi essa. Você não está inventando a roda. Já tem 649 

plano aqui dentro do Governo Federal, então se não houver interlocução nisso 650 

aí, eu acho que não faz o menor sentido porque podíamos usar esse campo a 651 

plenário para fortalecer aquilo que arduamente vem sendo trabalhado há 652 

quanto tempo? Que mais? Representantes da sociedade civil... suplente... 653 

mandato... enfim, fecha-se a representação, correto? E aqui eu já não estou 654 

enxergando a Biblioteca Nacional mais. Ela aparecia exatamente aqui, no 655 

Plenário. Eu já não enxergo a Biblioteca Nacional. Preciso ver lá nos meus 656 

alfarrábios, porque essa é uma coisa que eu pontuei e que eu achava de 657 

extrema importância. Onde que fica? Funarte... 658 

 659 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 660 

DO CNPC) – A Funarte, por exemplo, aparece como... o presidente da Funarte 661 

apareceu como o indicado entre os seis membros do Minc, eu acho que é aí. 662 

 663 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 664 

Centro-Oeste)  – E essa... está dando para entender como é que nessa hora a 665 

paridade dança? Porque na realidade são áreas do Governo Federal, do Minc, 666 

que precisam ter representação. Porque as políticas específicas da Funarte 667 

são uma questão e da Biblioteca Nacional são outra. Correto?  668 

 669 

Voz fora do microfone.  670 

 671 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 672 

DO CNPC) – Eu não vou lembrar de cabeça, mas a presidência da Funarte, a 673 

presidência do Iphan está lá... 674 

 675 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 676 

Centro-Oeste)  – Iphan está lá. O pessoal que representa os afro-677 

descendentes... Fundação Palmares. E não é... ou essa representação precisa 678 

ser rotativa, ou...  679 

 680 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 681 

DO CNPC) – Mas é, viu Graça, rotativa. 682 

 683 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 684 

Centro-Oeste)  – É porque nas últimas não. Tanto é que eu cobrei do Oscar. 685 

Aqui, ó. É esse aqui mesmo. É esse documento. Nesse outro documento, que 686 

é o decreto, que institui o Conselho, ele tem portanto Minc e seus entes 687 

vinculados, é aqui que fica a confusão, Marcelo. Porque nesse documento aqui 688 

está listada toda a estrutura do Minc. Então é o seguinte, a Ancine está lá, a 689 

Funarte está lá, a Palmares está lá. Então, num determinado momento – essa 690 

foi uma crítica que eu fiz ao Gustavo – eu penso que tem de haver a 691 

(incompreensível) porque são universos muito diferenciados. 692 

 693 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 694 

DO CNPC) – Na verdade, o mandato dos membros do Poder Público é de um 695 

ano, enquanto que o da sociedade civil é de dois anos. Então a rotatividade iria 696 

aparecer aí. Originalmente a idéia foi essa. Nada impede que vocês sugiram 697 

um novo modelo para ser rediscutido no plenário.  698 

 699 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 700 

Centro-Oeste)  – Principalmente por conta disso, Marcelo. A dificuldade que 701 

eu comecei a ter e a enxergar dentro do Conselho era que eu estava 702 

absolutamente sozinha. Então, discussões específicas do livro e da leitura é 703 

difícil de levar. Porque sou eu e eu, correto? E no Poder Público não tem 704 

ninguém da área do livro e da leitura. Aí, não sei se isso entra... porque as 705 

outras também são fundações. Eu penso que precisa ser repensado isso. É a 706 

garantia que temos de aprofundar as discussões maiores. Nesse tempo todo 707 

eu cheguei a ligar para o Oscar e falei: por que que a Biblioteca Nacional não 708 

está aqui? Eu coloquei nas reuniões: por que o Plano Nacional não está aqui? 709 

Ah, mas ele é um plano. Falei: tudo bem, é um plano, mas tem de haver 710 

alguma forma do livro e da leitura estar representado, porque os outros setores 711 

se desdobram e se desdobram numa proporção que não dá paridade ao grupo, 712 

não nos dá a possibilidade de ter uma igualdade de discussão nos problemas 713 

que são postos lá. Correto? A última foi a sugestão inclusive do Alfredo, na 714 
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última reunião que tivemos, em que tínhamos de discutir a questão do mercado 715 

lá dentro. Eu falei: Ah, mas pera aí, nas câmaras setoriais o mercado já está 716 

representado. Então existe conceitualmente – eu acho que é natural – uma 717 

necessidade de nós apurarmos um pouco mais essa segmentação, porque se 718 

confunde, correto? Se confunde plenamente com isso. Eu sou sociedade civil, 719 

mas sou ligado a uma instituição pública federal. Eu tenho uma visão maior do 720 

sistema porque faço parte dessas estruturas. Se nós apanharmos uma outra 721 

pessoa aqui da câmara, como foi o caso da Roseli, para acompanhar essas 722 

políticas maiores, isso não vai ser possível. Ela não tem como falar por um 723 

sistema de bibliotecas como a Biblioteca Nacional. Ela não tem como falar, por 724 

exemplo, dos programas de leitura, o Plano Nacional ou o que seria a 725 

secretaria do livro e da leitura têm, porque são estruturas bem diferenciadas. 726 

Correto? Está dando para acompanhar, gente, qual é a... eu também acho que 727 

essa leitura que eu faço aqui ainda é de muito pouco tempo. Eu não sei se 728 

também lá no Conselho não tem tanto mais tempo assim, né, Marcelo? É uma 729 

coisa muito recente. É a hora que vamos apurando um pouco mais qual é a 730 

natureza de cada uma das áreas. 731 

 732 

Voz fora do microfone.  733 

 734 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 735 

Centro-Oeste)  – É, uma leitura de qual é a natureza de cada uma dessas 736 

estruturas. Então, aqui passa isso e na seção dois vem, portanto, quais são os 737 

comitês de integração dessas políticas setoriais, ta? E na seção três, portanto, 738 

viria a constituição dos nossos colegiados setoriais. E o que que seria de 739 

competência? Podemos continuar, então? 740 

 741 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 742 

DO CNPC) – Só um minutinho, eu queria passar a palavra para o Gustavo, que 743 

rapidamente precisa fazer um comunicado para vocês. 744 

 745 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – É só uma questão 746 

com relação à participação da Biblioteca Nacional. O Ministério da Cultura tem 747 

seis assentos no CNPC. Esses assentos são rotativos, todo ano tem de mudar. 748 
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Esse ano temos três secretários e três presidentes vinculados. O ano que vem 749 

são outras pessoas. Nesse ano, a Biblioteca ficou de fora, no ano que vem ela 750 

entra. É um sistema rotativo. Na verdade, tem umas câmaras que adotam esse 751 

modelo. No caso, a câmara da música, por exemplo, eles têm uma 752 

representação que muda de acordo com o tema e o assunto. 753 

 754 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 755 

Centro-Oeste)  – Eu não sei se você acompanhou aqui agora o que 756 

colocamos, que nesse sentido, noutras áreas, você tem representação de 757 

outros setores que fortalecem a discussão e, no caso do livro e da leitura, 758 

ficamos completamente isolados. Isso é preocupante. Temos, em alguns 759 

momentos, Gustavo, da discussão que estava sendo posta ali, temos estrutura 760 

extremamente avançadas, o Plano Nacional do Livro e da Leitura é modelo e 761 

não só para o Brasil. Ali dentro não há possibilidade de você ter maiores 762 

contribuições nesse sentido. Em algum momento, fica parecendo que estamos 763 

com corporativismo e não é isso. É exatamente falta de interlocução. Porque 764 

na área do livro e da leitura existe apenas esse colegiado representado lá e, no 765 

caso em questão, sou eu, mas pode ser qualquer uma das pessoas que estão 766 

aqui presentes. Nesse sentido, acho que é complicado, porque somos 767 

sociedade civil. Até onde vai o nível de interferência nesse sentido. Uma das 768 

questões que precisam ser revistas é exatamente para que possamos ter essa 769 

representatividade do livro e da leitura tanto para fortalecer essa prática e essa 770 

política quanto para que tenhamos interlocução e consigamos estabelecer 771 

essas três áreas que eu coloquei aqui, que são distintas: o pessoal da 772 

produção, da criação e da difusão. Eu me enquadro nesse setor da difusão, 773 

correto? 774 

 775 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Se 776 

me permite um aparte aqui, eu creio que, pelo que você colocou, dá para ver 777 

bem a fragilidade dessa rotatividade porque a área do livro e da leitura pode 778 

ficar um ano inteiro sem representação dentro do Ministério, porque a questão 779 

que eu... se eu entendi bem, que a Graça coloca, é que a especificidade fica a 780 

descoberto. Nós ficaremos sem uma representação de alguém com 781 

competência com conhecimento para discutir o assunto. Essa rotatividade é 782 
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interessante do ponto de vista de circular as pessoas, mas talvez você possa 783 

circular representantes dentro da área do livro e da leitura, mas não dentro do 784 

Ministério, porque você vai deixar descoberta uma área por muito tempo. Isso 785 

realmente... acho que... 786 

 787 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Na verdade, é um 788 

formato institucional que prevê e na verdade fortalece a interlocução e o papel 789 

do representante. É um Conselho ainda pequeno, que vai se ampliar, mas vai 790 

se ampliar para novos segmentos que não estão cobertos e representados no 791 

Conselho. Por exemplo, o Plano Nacional de Cultura que foi discutido lá... se 792 

vocês olharem, vão notar que a parte de livro e leitura é uma parte muito geral, 793 

muito ampla, mas esse documento tem essa especificidade, ele não vai descer 794 

no nível de detalhamento que o Plano Nacional de Livro e Leitura desce. É a 795 

mesma coisa para o Conselho. Ele é um Conselho Nacional de Políticas 796 

Culturais de modo geral. A ABL tem assento lá também. Agora, como é que, do 797 

ponto de vista do Governo, quando fizermos a troca, não quer dizer que a área 798 

que assumir vai deixar de olhar para a área que estava presente. O presidente 799 

do Conselho é o Ministro e o Secretário Executivo do Ministério é o Secretário 800 

Executivo do Conselho. Cabe, não só a eles, mas aos outros secretários 801 

também, estabelecer uma ponte entre a pauta do Ministério de um modo geral 802 

com a pauta que está sendo debatida com o Conselho. Eu entendo que, na 803 

verdade, é uma demanda, mas não só de vocês, como de todas as áreas que 804 

são representadas no Conselho. Todos se sentem pouco representados e 805 

gostariam de ter ampliado o seu posicionamento dentro do Conselho, agora, o 806 

que eu acho que precisamos é consolidar uma cultura de funcionamento desse 807 

espaço colegiado que dialogue com a especificidade de cada colegiado, não só 808 

de vocês, com as pautas mais gerais da cultura e construir uma dinâmica que 809 

dê conta de um diálogo mais próximo entre a especificidade, a dinâmica que 810 

vocês estão pensando para o colegiado, com as agendas nacionais maiores. 811 

Acho que é legítimo, mas todas as áreas também pleiteiam um espaço cada 812 

vez maior. 813 

 814 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 815 

Centro-Oeste)  – Gustavo, eu entendo isso, que é uma discussão que já 816 
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estamos tendo há algum tempo. Estamos nesse embate, no bom sentido. 817 

Porque, na realidade, não é bem assim nas outras áreas. Não é. Então, se 818 

você vai discutir, por exemplo, a pauta da discussão da Lei Rouanet, que está 819 

posta no Conselho, a forma como está separada aquela comissão de avaliação 820 

que está lá, você vê uma confusão muito grande quando você pega projetos de 821 

livros, por exemplo. Seriíssimos, seriíssimos. Livros caríssimos, com poder de 822 

circulação restrito. 823 

 824 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Você está falando da 825 

CNIN? 826 

 827 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 828 

Centro-Oeste)  – É. Então, é muito... 829 

 830 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Que não é do 831 

Conselho Nacional... 832 

 833 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 834 

Centro-Oeste)  – Não é do Conselho Nacional, mas nós vamos discutir pontos 835 

da lei. E eu tenho certeza de que na hora que eu fizer essas colocações no que 836 

diz respeito a publicação do caráter que vem sendo feito e que eu já recebi lá, 837 

aquilo ali é um absurdo com o dinheiro público. E com que nível de distribuição 838 

que nos temos aqueles livros? Correto? E que nem as bibliotecas públicas 839 

recebem. Eu consigo entender uma postura de política pública que você 840 

ensaie, pelo menos, um trajeto de atuação do Governo Federal, e eu vejo isso 841 

muito claro no MEC, porque o MEC não é executor, é gestor e fiscalizador. E aí 842 

você vai descendo nas instâncias estaduais e municipais com competências 843 

específicas e olha que é duro de conseguir fazer a coisa funcionar. Temos 844 

acompanhado mais especificamente no caso das bibliotecas escolares, porque 845 

necessitamos disso aí. E no Minc eu acho que precisa ter um desenho 846 

minimamente dessa forma porque, por exemplo, eu tenho de cobrar do 847 

Ministério uma biblioteca como essa que está aqui parada sem nenhum livro... 848 

Em que foram investidos 42 milhões de reais na construção de um elefante 849 

branco, em Goiás também, viu, gente? E na realidade nós somos poder 850 



 27/143 

público. A minha dificuldade nesse momento... eu acho que todas as áreas 851 

nesse momento vão puxar brasa para sua sardinha, mas não é isso. Eu tenho 852 

certeza de que tem um momento em que estamos completamente isolados, por 853 

quê? Porque na hora em que você vai falar do audiovisual, você tem a câmara 854 

do audiovisual, tem a Ancine, tem uma outra representação, aí é óbvio que eles 855 

podem se pegar internamente, mas ali tem um interesse comum. Então, no 856 

caso específico do próprio sistema de bibliotecas que está ligado à biblioteca 857 

nacional a gente não tem essa clareza para dizer o seguinte: olha, aquilo ali 858 

está precisando passar por uma reformulação, está ligado onde, está ligado a 859 

quê? Essa própria discussão da secretaria até aonde que vamos? Da 860 

secretaria do livro e da leitura, da coordenação do livro e da leitura, de uma 861 

estrutura que é governamental e que eu penso que cabe ao Conselho, sim, 862 

dizer o seguinte: é daí que saem as políticas, Gustavo. É essa contribuição que 863 

estamos dando. Várias vezes eu estive aqui com a coordenação do livro e da 864 

leitura e virei quantas vezes forem necessárias, mas sabemos da restrição de 865 

funcionários, sabemos que existe uma possibilidade de uma atuação um pouco 866 

mais integrada com outras instituições públicas que podem acontecer, como no 867 

caso das universidades ou dos sistemas estaduais, que poderiam fortalecer 868 

esse setor dentro do Minc, que eu vejo que está fragilizado por uma estrutura 869 

reduzidíssima. 870 

 871 

A SRA. ROSA LIMA (Representante da Região Norte) – O sistema 872 

nacional de bibliotecas tem uma equipe de três ou quatro pessoas. 873 

 874 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 875 

Centro-Oeste)  – Estamos falando de coordenação. O próprio Plano Nacional 876 

do Livro. Eu estou falando isso, gente, porque independente do que vier depois 877 

do Governo Lula, temos de garantir isso aqui. Isso é fundamental para nós. 878 

Política pública é isso. Não é política de Governo, é de Estado. Temos de 879 

garantir um enraizamento, uma sustentação que perpasse as pessoas e a 880 

minha preocupação é essa, Gustavo, porque por participar do Proler há 16 881 

anos, eu sei o que é a fragilidade da Biblioteca Nacional para sustentar aquele 882 

programa. Eu sei na pele o que é isso. 883 

 884 
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A SRA. ROSA LIMA (Representante da Região Norte) – E não está 885 

inclusive dentro do Nossa Cultura, está fragmentado, ou seja, dividido em 886 

alguns estados onde o Ministério, como no Maranhão. Eu sou Rosa, represento 887 

a região Norte. O Maranhão foi o estado piloto onde o Mais Cultura realizou as 888 

oficinas. Foi um sucesso. O Proler esteve inserido em todos os pontos da 889 

programação, mas por quê? Eu integro o trabalho também como a Graça falou, 890 

dentro da Secretaria de Estado da Cultura, sou funcionária pública, mas 891 

represento a sociedade civil porque temos a sociedade de amigos da biblioteca 892 

pública com vários programas de difusão, de leitura e de criação de bibliotecas 893 

encaminhados e realizados. Lá, ficou assim, mas é bem claro que observamos 894 

que o sistema nacional tem um recurso garantido dentro do programa do livro e 895 

da leitura no Mais Cultura. Mas o Proler não está incluído, então esses dois 896 

segmentos estão dentro da Biblioteca Nacional e, por sua vez, são vinculados 897 

ao Ministério. Então, como que fica essa questão? Até porque sabemos que a 898 

ação de promoção da leitura, de concreta, promoção da leitura ao longo desses 899 

dez anos, tem sido o trabalho de dezenas de comitês espalhados por esse país 900 

todo, como a Graça já fez referência, a Vilma também, coordenadora do Proler. 901 

Esse trabalho tem de estar valorizado e inserido no programa para poder haver 902 

essa interação e fortalecimento. 903 

 904 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 905 

Centro-Oeste)  – Tomando a história do Ministério, quando tivemos o furacão 906 

Collor – aí acho que ele destruiu e não botou nada no lugar – tínhamos todas 907 

as críticas ao Instituto Nacional do Livro, todas elas. Mas ele dizia a que veio. 908 

Então você tinha dentro da estrutura do Minc um segmento que deveria tratar, 909 

portanto, de uma política definida ali. Precária, ruim, digamos que, em relações 910 

de compadre de publicação de livros para o sistema de bibliotecas, mas existia. 911 

Ele foi extinto e no lugar vemos como uma seqüência de órgãos dentro do 912 

Ministério que nunca deu conta de segurar essa questão. Tem secretaria do 913 

livro e da leitura, veio Salomão, ficamos esperançosíssimos pela figura que era 914 

e tivemos... ele resolveu ir embora, então, a secretaria também acabou... aí 915 

tivemos a coordenação do livro, que era dentro da Biblioteca Nacional, quando 916 

veio para o Ministério, eu achei, poxa, legal, porque eu acho que tem de haver 917 

dentro do Ministério uma estrutura, seja lá com que nome for, mas que 918 
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responda por isso aí. Porque às vezes a Biblioteca Nacional, que tem uma 919 

função muito definida também fica perdida na chapada, tendo que executar 920 

algumas ações que às vezes fogem um pouco da sua natureza inicial. Uma 921 

Biblioteca Nacional tem lá definições bastante específicas, que precisam ser 922 

observadas e que já são enormes. Então, Gustavo, essa coisa preocupa um 923 

pouco. Não é só uma história de, não é só para botarmos mais um nome no 924 

Conselho, não. Queríamos que o Governo tivesse uma estrutura que realmente 925 

respondesse pelo livro e leitura. Eu acho que essa é uma moção que precisa 926 

sair daqui, seja na recriação da Secretaria Nacional do Livro e da Leitura – eu 927 

acho que esse é um órgão fundamental para nós. Porque mesmo que continue 928 

com a estrutura que esteja, temos condições, por exemplo, eu cheguei a fazer 929 

propostas para o Castilho por nós estarmos vivendo um momento muito 930 

promissor na Universidade Federal de Goiás, e foi discutido isso com a 931 

Reitoria, que nós criássemos um convênio para que eu pudesse ter pessoas 932 

para auxiliar o Castilho no PNLL. Mas isso só vai ser possível – e sabemos 933 

disso, porque esses convênios têm de ser firmados na especificidade e o 934 

fortalecimento da secretaria poderia ao invés de dispor de recursos no Minc, 935 

trazermos esses recursos via essas relações que com o MEC estão muito 936 

boas. Então, a idéia basicamente é essa. Não é só o fortalecimento de uma 937 

política nacional, mas a política nacional tem de ter uma estrutura de perna boa 938 

porque é Governo. 939 

 940 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Eu entendo e acho 941 

que essas questões que você está colocando constatam de fato a demanda do 942 

segmento, a maturidade do segmento, ela está à frente do Governo. E o que o 943 

Governo tem de fazer é dar respostas à altura do que vocês estão colocando. 944 

Agora, para vocês terem uma idéia, o CNPC não tem nenhum funcionário que 945 

cuide só dele. Eu sou Secretário Executivo Adjunto e também coordeno o 946 

Conselho. Marcelo é assessor do Plano Nacional de Cultura e está conosco na 947 

coordenação, e por aí vai. O que ocorre é que o Ministério, desde a época do 948 

Ministro Gil e agora com o Ministro Juca, ampliamos muito o escopo de 949 

atuação. Para vocês terem uma idéia, o número de Pronacs, que são os 950 

projetos pela Lei Rouanet, é dez vezes maior, com a mesma estrutura. São as 951 

mesmas pessoas. Então é natural... isso é só mais um exemplo. A Secretaria 952 
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Executiva que eu coordeno junto com o Alfredo Manevi, não temos nenhum 953 

assessor para nos auxiliar, então, Graça, se você puder nos ajudar nesse 954 

programa... eu estou brincando. Eu já fiquei interessado (risos).  955 

 956 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 957 

Centro-Oeste)  – É fato e é possível. 958 

 959 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – A questão toda é que 960 

o Minc hoje tem uma estrutura muito aquém do que a sociedade cultural 961 

precisa. As atribuições que o Ministério tem no âmbito de política pública são 962 

muito maiores e o anseio da sociedade com o Mais Cultura, por exemplo, é 963 

muito mais amplo do que a resposta institucional. Uma questão prática é que 964 

hoje tramita no Congresso a PEC 150, que é uma proposta do Legislativo para 965 

que a cultura tenha 2% do orçamento da União. A maior resistência está dentro 966 

do próprio Governo: Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, que 967 

normalmente zelam pela distribuição de recursos dentro do Governo Federal. 968 

Não só essa como outras agendas que tramitam no Congresso Nacional, são 969 

fundamentais para a cultura. Também tramita no Congresso hoje uma 970 

ampliação da estrutura do Ministério, uma proposta, por exemplo, que vamos 971 

fazer no final, que o Plano Nacional do Livro e Leitura seja encaminhado para o 972 

Congresso como projeto de lei, que seja aprovado nos moldes do Plano 973 

Nacional. O Plano Nacional não é uma iniciativa do Governo, é uma iniciativa 974 

de Estado. São dez anos que ele vai exigir, então o Plano Nacional do Livro e 975 

Leitura também podia seguir esse passo. O Plano Nacional vai ser seguido dos 976 

planos setoriais todos: teatro, circo... vocês já têm o plano de vocês e 977 

podíamos encaminhar ao Congresso para que envolvêssemos não só o 978 

legislativo, mas o judiciário também na cobrança da sua implementação. Só 979 

queria fazer essa colocação sobre a situação do Ministério, que hoje... o caso 980 

da Funarte, por exemplo, é crônico. Hoje, é uma constatação que fazemos, 981 

depois de todos os encontros das câmaras setoriais, não só o Collor, mas 982 

também o Governo Fernando Henrique foram muito prejudiciais à estrutura da 983 

Funarte e precisamos dar resposta urgente a isso. Temos, infelizmente, 984 

quase... mais de doze anos de defasagem numa estrutura que foi fundamental 985 
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nas décadas de 60 e 70 na política cultural brasileira e que hoje, além de estar 986 

anacrônica, ela não tem gente... não tem estrutura pessoal para... 987 

 988 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 989 

Centro-Oeste)  – Gustavo, acho que vai ter de seguir um modelo do que 990 

estamos vivendo... 991 

 992 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Tem mais algumas 993 

pessoas inscritas, a gente te inscreve aqui. É o Rui e depois a Graça... 994 

 995 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 996 

Olha Gustavo, me preocupa no teu argumento uma questão que é a essência 997 

do Conselho... é que minha voz é baixa. Preocupa-me um pouco a questão da 998 

essência da criação do Conselho, não para (inaudível). Mas há alguns 999 

problemas que estão se configurando como de difícil solução. Estamos falando 1000 

de um programa de Estado, não de Governo. Estamos falando de 1001 

continuidade. E terceiro, estamos falando de sustentabilidade dessa estrutura. 1002 

E estamos colocando, dentro disso, conflitos de interesse. Vou pegar um 1003 

exemplo que mais me afeta, que é o caso da escrita. Há conflitos de 1004 

interesses, evidentemente, entre quem produz, quem cria e quem leva o Plano 1005 

de Leitura. Principalmente entre quem produz e quem cria. Esse projeto é 1006 

muito complicado e não sabemos a estrutura política, mas... então a minha 1007 

preocupação é a seguinte: se o Governo não tem estrutura adequada para 1008 

colocar essa questão, nós vamos sempre ter vários problemas de natureza 1009 

operacional e isso pode afetar inclusive questões mais graves, que são 1010 

comprometimento e metas e objetivos e também comprometimento de 1011 

contemplar os setores envolvidos nessa área. Eu represento a área da criação, 1012 

na literatura, eu não quero, evidentemente, criar prejuízos ao sistema 1013 

produtivo, mas também não quero que o sistema produtivo venha a nos 1014 

prejudicar. Isso significa... para resolver esse problema, temos de ter dois, 1015 

ambos os interesses atendidos. Essa rotatividade não me parece ser uma 1016 

solução adequada. Estou dizendo o seguinte. Além do nosso exemplo, há 1017 

outros que estão criando problemas. Eu vejo aqui que vão criar problemas e 1018 

conheço alguns deles. Eu gostaria de saber por que não conseguimos 1019 
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trabalhar uma rediscussão disso aí e reestruturar alguns dos encaminhamentos 1020 

que estão sendo colocados aqui. Ou seja, fazer uma rediscussão desse 1021 

aspecto, além dessa discussão que estamos fazendo aqui. 1022 

 1023 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1024 

DO CNPC) – Graça. 1025 

 1026 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1027 

Centro-Oeste)  – Eu fiquei ouvindo você falar da história do PNLL. No meu 1028 

entendimento, eu não sabia que não tinha passado e isso é preocupante 1029 

porque existem leis tramitando sobre a biblioteca, sobre livros, sobre leitura e é 1030 

cada aberração que eu fico pensando: a minha preocupação é, se existe um 1031 

plano, se teve uma comissão de cultura e a câmara não consulta o próprio 1032 

governo e diz que o Governo não faz, tendo um plano que temos hoje, eu 1033 

levantei... Eu trabalho com uma disciplina específica no curso que é política 1034 

pública, então eu sempre atualizo o que está tramitando no Congresso nas 1035 

áreas do livro e da leitura, porque eu sou professora do curso de 1036 

biblioteconomia e eu me assustei no que eu vi. Então esse é um passo 1037 

extremamente importante para nós e que vai depender de um lobby 1038 

fundamental. Vamos ter de envolver gente, segmentos para garantir a 1039 

aprovação de um plano que foi discutido exaustivamente em todas as 1040 

instâncias de todos os setores da área do livro e da leitura. Essa é uma 1041 

questão fundamental. A outra é a reestruturação do Ministério da Cultura, que 1042 

deve passar tanto pelo Conselho, mas, muito mais, pela sociedade civil para 1043 

que tenhamos uma reestruturação nos moldes que estamos tendo no MEC. O 1044 

que houve de destruição da universidade nos oito anos do Governo Fernando 1045 

Henrique, foi bárbaro. Perdemos 50% da força produtiva das universidades no 1046 

auge da produção. Nós estamos tendo retomada agora. Para vocês terem uma 1047 

idéia, a universidade federal em cinco anos vai passar de 16 para 30 mil alunos 1048 

com contratação de pessoal, contratação de professor, construção de 1049 

estrutura, laboratório. Tem uma política pontuada na área da educação. Eu 1050 

acho que esse é o momento. Gustavo, temos de tomar... E tem de vir daqui a 1051 

cobrança para equipar, para que o Minc nos dê resposta, tem de vir muito mais 1052 

dos setores da sociedade civil do que de vocês. Estamos cobrando de vocês 1053 
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uma secretaria para que possamos efetivamente cobrar de uma estrutura 1054 

maior. Pera lá. Temos de garantir o mínimo para que a política cultura aconteça 1055 

nesse país dentro de moldes indispensáveis, porque senão não funciona. Eu 1056 

sei o que é a equipe de vocês. Já fui lá inúmeras vezes e sei que o trabalho é 1057 

árduo. Você não consegue garantir a permanência de pessoas cruciais, por 1058 

quê? Porque ninguém tem garantia dentro do Ministério da Cultura. Isso é um 1059 

absurdo. Garantia profissional, de trabalho. Eu sou uma professora DE – 1060 

dedicação exclusiva. Eu chego lá e digo, estou lá na comissão e o pessoal me 1061 

libera carga horária para poder vir aqui. Eu me sinto, certas horas, 1062 

absolutamente privilegiada em relação ao que vejo dentro do Minc. Não 1063 

estamos cobrando de vocês, Gustavo. Estamos querendo ver se conseguimos 1064 

fortalecer essa estrutura para dar sustentabilidade para essas ações que estão 1065 

aqui. O PNLL é fundamental que vá para o Congresso. Mas é fundamental 1066 

também que esteja dentro de uma estrutura no Minc que dê a ele a 1067 

sustentabilidade que é necessária e que possamos emprestar, na medida do 1068 

possível, do próprio Governo Federal para garantir as políticas culturais. 1069 

Porque essa relação que foi dita aquele dia com o Ministro da Educação. Isso 1070 

não temos mais que discutir. Eu acho que fortalecemos isso num documento 1071 

como esse. Então eu queria ver se conseguiríamos objetivar essas propostas 1072 

que estamos colocando aqui e que são anteriores até... são suscitadas pelo 1073 

Plano, são suscitadas pelo Conselho, mas que necessariamente acho que são 1074 

instâncias que precisam ser fortalecidas que são governamentais. O papel da 1075 

Biblioteca Nacional e o papel do Minc com uma secretaria específica que 1076 

responda pelo livro e leitura. Porque a Biblioteca Nacional é uma fundação, 1077 

assim como a Palmares e a Funarte. Tem a mesma... 1078 

 1079 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – A Biblioteca Nacional 1080 

é uma vinculada, assim como Funarte... 1081 

 1082 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1083 

Centro-Oeste)  – Mas ela tem estrutura de fundação? 1084 

 1085 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Ela é uma fundação. 1086 

 1087 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1088 

Centro-Oeste)  – Ela é uma fundação! Temos essas estruturas pontuadas. 1089 

Acontece que historicamente acho que está perdendo... eu tenho 47 anos, 1090 

quando me lembro do que é a Funarte na minha formação, com o Projeto 1091 

Pixinguinha, com uma série de ações que a Funarte desenvolveu o que está 1092 

ficando é o histórico e não o que ela consegue fazer agora. Mas era uma 1093 

referência. Depois eu tive livraria e era a Funarte que me abastecia de uma 1094 

série de publicações, nessas áreas específicas aqui em Goiás. O papel que a 1095 

Funarte ou a Biblioteca já desenvolveram, por exemplo, no sistema de 1096 

formação de auxiliares de bibliotecas. É isso que estamos querendo garantir, 1097 

que pelo menos as estruturas que já existem não morram. Não podem morrer! 1098 

Não vai adiantar um plano desses se não tiver órgãos com natureza 1099 

específicas para fazer a condução dessa política. Não dá! Eu acho que temos 1100 

muito pouco profissional de carreira, pelo que você está falando aí, né, 1101 

Gustavo? 1102 

 1103 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – A estrutura funcional 1104 

do Ministério é muito reduzida. Na verdade, na cisão com o MEC, eles levaram 1105 

a maior parte da equipe técnica. 1106 

 1107 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1108 

Centro-Oeste)  – E nunca foi recomposta. Eu acho que poderíamos pensar 1109 

nessa questão em dois pontos, né? Para que possamos encaminhar uma 1110 

moção daqui para o Ministério e que consigamos fortalecer instâncias que são 1111 

fundamentais para nós. 1112 

 1113 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Graça, para além... 1114 

Eu concordo e acho que o Plano, na verdade, é que deve consolidar todas 1115 

essas demandas num documento articulado com iniciativas de curto e longo 1116 

prazos, como é o caso do Plano Nacional de Cultura. Acho que é a estratégia... 1117 

 1118 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Mas o Plano 1119 

existe como documento que tem metas e objetivos. 1120 

 1121 
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O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Deixem-me concluir. 1122 

A idéia é o seguinte: apresentar no Congresso Nacional que o fato de ser 1123 

aprovado pelo Congresso em plenário, passar por todo o trâmite, isso confere 1124 

uma importância que vai além do poder executivo, inclusive, que acho que 1125 

essa é a questão que você está colocando. A questão da demanda que a 1126 

sociedade faz, o nível de exigência, etc. é fundamental para que o Governo se 1127 

paute e não só dentro do Ministério da Cultura, mas ajude a sensibilizar as 1128 

outras áreas. O Plano Nacional de Cultura é também um documento que 1129 

coloca uma série de obrigações para o Ministério que hoje ele não dá conta de 1130 

fazer. É natural que seja assim, porque ele não é um plano para 2009 ou 2010, 1131 

mas vai até 2018 se for aprovado este ano. O Ministério vai ter de se ajustar ao 1132 

Plano Nacional. E da mesma forma vai ser com o Plano Nacional do Livro e 1133 

Leitura. O fato de ele ser aprovado no Congresso – e dependerá da estratégia 1134 

que vamos elaborar junto com a Biblioteca Nacional e a coordenação e o 1135 

colegiado – para aprovarmos um Plano como esse, que vai ter um impacto na 1136 

vida institucional e na vida da sociedade civil de modo geral, exige uma 1137 

estratégia articulada, onde o Estado tem o papel claro, a sociedade civil 1138 

também e o mercado também. É da articulação desses três atores, pelo 1139 

menos... É da elaboração de uma estratégia conjunta onde cada um saiba o 1140 

que fazer é que vamos ter força para consolidar o que necessitamos. Para 1141 

aprovarmos no Congresso temos de ter força na Comissão de Educação e 1142 

Cultura, depois precisamos estabelecer um diálogo com a Comissão de 1143 

Educação e Cultura do Senado. Tudo isso não depende só do Governo. 1144 

Sabemos que quanto maior a força social e política por trás do Plano Nacional 1145 

mais fácil será de aprová-lo. O que temos discutido... eu estou seguindo a 1146 

inscrição. Depois é a Rosália. Podíamos adotar o mesmo modo como fazemos 1147 

no Conselho: três minutos para cada um, prorrogáveis por mais três, para dar 1148 

celeridade ao processo. Então, marca já... tira três minutos da minha fala, 1149 

tenho só mais três. Na verdade, o que esperamos do Conselho aqui é que 1150 

apontemos uma linha de trabalho conjunta que passe por todas essas 1151 

questões e que possamos chegar no fim do ano que vem com algumas etapas 1152 

consolidadas, obstáculos vencidos. Depende de nós aqui, da sociedade civil e 1153 

do Governo fazer essa pactuação. Por isso que lá no Conselho o primeiro 1154 

ponto é consensuamento. A função do Conselho é essa: é estabelecer uma 1155 
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agenda comum, onde delimitemos o que cada um vai fazer e usemos o espaço 1156 

do colegiado para negociação e para rearticulação todo o tempo. Qual é o 1157 

desafio que estamos vivendo no Conselho? O que estamos fazendo hoje é o 1158 

que o Ministério da Saúde fez há 30 anos. O passo que estamos dando de 1159 

consolidar um conselho e estabelecer um plano nacional é justamente isso. è 1160 

dar uma organicidade à participação social que o Ministério da Cultura não teve 1161 

antes e que estamos consolidando agora. Temos um decreto, temos um 1162 

regimento interno do Conselho... depois vamos discutir o regimento interno do 1163 

colegiado. Nós estamos criando as condições institucionais para um diálogo 1164 

institucional que não havia antes. Acho que é tarefa deste governo... é a tarefa 1165 

que o Governo está se colocando, dar uma institucionalidade que vá além dele. 1166 

É uma institucionalidade para o Estado Brasileiro. Isso, na verdade, nada mais 1167 

é do que consolidar o sistema nacional de cultura, trazer e incorporar ao 1168 

parlamento. O nosso Conselho é um dos únicos conselhos em que o legislativo 1169 

tem assento. Eles têm direito a voz lá e podem falar. Temos o Frank Aguiar que 1170 

representa a Comissão de Educação e Cultura da Câmara e, do Senado, o 1171 

Senador Cristovam Buarque que é o presidente da Comissão. Podemos, por 1172 

exemplo, discutir aqui o fato de o colegiado ter uma representação permanente 1173 

da comissão de educação e cultura do Senado e da Câmara. Isso é possível. 1174 

Podemos fazer. Incorporar um membro permanente do Ministério da Educação. 1175 

O colegiado do circo, por exemplo, achou fundamental ter aqui um 1176 

representante do Ministério do Trabalho por conta das questões trabalhistas, 1177 

além dos convidados ocasionais. Isso tudo é novo. Estamos criando e 1178 

desenvolvendo isso agora. O mais importante ainda é aproveitar o momento de 1179 

consolidação do colegiado. 1180 

 1181 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Gustavo 1182 

desculpe-me, eu não quis te interromper. Só para fazer um acréscimo, eu 1183 

pensei que você ia desenvolver mais teu pensamento para dizer que o PNLL 1184 

existe, no momento em que foi assinada uma portaria interministerial. Então, 1185 

ele existe como decreto. No ano passado, quando foi entregue o documento, 1186 

ao Presidente Lula, não somente há um documento, mas um documento 1187 

fundamentado, do qual a Graça fez parte da construção dele em todos os 1188 

eixos. Então ele existe. Mais uma prova de que o Plano existe é, se pensarmos 1189 
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no Mais Cultura, na área do livro e leitura, ele nasceu todo a partir dos eixos e 1190 

dos nossos objetivos do Plano Nacional do Livro e Leitura. O coordenador 1191 

Jeferson Assunção fez toda uma lâmina desse cruzamento das ações do Livro 1192 

e Leitura, PNLL com o Mais Cultura, para vermos e observarmos que não são 1193 

ações dispersas, mas ações que existem. Acredito que com a criação do 1194 

Instituto do Livro e Leitura, que é o que hoje o Ministro Juca coloca, ou a 1195 

Secretaria, eu acho que vai nos ajudar muito para agregar PNLL, a 1196 

coordenação, a Biblioteca Nacional, a Fundação da Biblioteca Nacional. Eu 1197 

acho que dá essa continuidade e essa vitalidade, essa preocupação que você 1198 

tem, Graça e eu também tenho, que é: daqui a pouco acaba o Governo Lula, e 1199 

aí, o que vai acontecer? Eu acho que temos de nos preocupar com isso, com 1200 

essa história e com essa vitamina. Daí, aproveito também para colocar a 1201 

questão que existe com os deputados, que é a Comissão de Educação e 1202 

Cultura e a Frente Parlamentar do Livro e Leitura, que são coisas distintas. É o 1203 

deputado Marcelo Almeida que está à frente da Frente Parlamentar do Livro e 1204 

Leitura. É a criação dessa frente parlamentar foi dele. Há mais de 300 1205 

deputados e senadores inscritos nessa frente e na semana passada, 1206 

oficialmente, foi apresentado, com convite a deputados e senadores, o 1207 

Presidente estava presente, Vitor, e eu representando também o PNLL. Então 1208 

esse trabalho da frente está muito de acordo conosco, com o PNLL, com as 1209 

políticas de educação e cultura e o fortalecimento também. E eles vêm o Plano 1210 

Nacional como um plano nacional em que não há discussão. Eles vêm que ali 1211 

tem uma discussão. Eles também estão discutindo e querendo essa criação do 1212 

Instituto. Então acredito que essa questão que o Gustavo colocou que é a 1213 

questão política lá, presente do executivo, nós ainda bem, Livro e Leitura, se 1214 

olharmos alguns meses atrás melhorou muito e fortaleceu. 1215 

 1216 

A SRA. RAFAELA VICENSINI (PODER PÚBLICO) – Tá. Bom, é só 1217 

porque a Frente Parlamentar vai fazer um evento no dia 29, mas a Rosália, 1218 

então depois coloca... 1219 

 1220 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1221 

DO CNPC) – Graça. 1222 

 1223 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1224 

Centro-Oeste)  – Na realidade, eu só queria objetivar as nossas ações aqui 1225 

entendendo que existem duas coisas que precisam ser pensadas e que são 1226 

preocupantes, porque sabemos da dificuldade do PNLL penetrar em algumas 1227 

instâncias da área do Livro e da Leitura no Brasil. Isso se dá porque ele toma, 1228 

em alguns momentos, essa foi uma questão que já coloquei para o Castilho, no 1229 

início ele confundiu com um concurso, com... o viva leitura, um simples... isso 1230 

já foi um árduo trabalho para podermos romper e quando se fala do PNLL, as 1231 

pessoas não conseguem vinculá-lo a uma instância federal, a uma instância 1232 

pública, fica parecendo que viemos para substituir, por exemplo, o Proler, e não 1233 

é isso. Sabemos que não é isso. A minha fala é no sentido de buscar uma 1234 

institucionalização do PNLL, passa pela necessidade do Minc assumir o PNLL 1235 

como um programa de Governo, de Estado, e, isso se dá, invariavelmente, com 1236 

institucionalização de estrutura. Não adianta! Não resolve! Seja instituto, seja 1237 

Secretaria do Livro e da Leitura, seja o nome que for, mas precisa ser uma 1238 

coisa que não tenha cara de terceiro setor. Não pode ter cara de terceiro setor. 1239 

Porque efetivamente não é terceiro setor. Na realidade, temos uma série de 1240 

outras questões envolvidas que é a desoneração fiscal, que aconteceu, que é a 1241 

Lei do Livro, enfim... e que estão andando separadamente. Se não 1242 

congregarmos isso tudo para fortalecermos uma estrutura que é o seguinte: o 1243 

Brasil tem, sim, uma política de livro e leitura. Essa política de livro e leitura é 1244 

gestada, sim, no Ministério da Cultura, por uma estrutura chamada... é isso que 1245 

eu estou dizendo. São 16 anos de Proler e o que conseguimos fazer é virar 1246 

caramujos. Cada coordenador carrega o Proler nas suas costas. Eu não quero 1247 

isso. Eu quero que tenhamos o que aconteceu no Ministério da Saúde, 1248 

Gustavo, mas o que efetivamente acontece no Ministério da Educação em que 1249 

hoje xingando ou não, o Enade é importante, o Enem é importante. Temos um 1250 

Conselho Nacional de Educação que diz o seguinte: só se abre escola desse 1251 

jeito. Chore, esperneie, faça o que for, mas é assim. E que tem representação 1252 

dessa forma que estamos constituindo aqui. Não dá para entender a Cultura 1253 

como sendo o primo pobre, como sendo aquele setor que vai esperar ainda por 1254 

algum tipo de contribuição. Então, passa por orçamento, sim, mas passa pelo 1255 

próprio Ministério assumir efetivamente isso que está posto e de que forma? 1256 
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Que isso esteja representado no próprio Plano Nacional de Cultura. Essa 1257 

estrutura tem de ter visibilidade no plano, correto? 1258 

 1259 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Eu me inscrevi só 1260 

para fazer um comentário breve. Qual é a diferença entre um decreto e uma 1261 

lei? É que o decreto pode ser revogado a qualquer minuto, a lei não. Então, o 1262 

PNLL é um decreto presidencial, o que eu estou propondo aqui é um projeto de 1263 

lei. Vocês já estão à frente. Vocês já têm uma frente parlamentar de apoio ao 1264 

livro e à leitura, o que é muito bom. Já temos... agora temos de caminhar com 1265 

eles. Eu imagino que 80 a 90% desse projeto de lei já estaria pronto, é a 1266 

incorporação do PNLL. Eu acho que, para termos sucesso, precisaríamos 1267 

atualizá-lo e incorporar novos elementos também. Consolidar esse documento 1268 

com participação social e ter força política no Congresso para tramitar isso com 1269 

agilidade. Imagina se até o fim do ano que vem tivermos um Plano Nacional 1270 

aprovado no Congresso. Isso é a vitória que todos desejaríamos. É aquela 1271 

história da pessoa que salta com vara. Você coloca o sarrafo lá em cima e aí a 1272 

próxima pessoa que quiser saltar vai ter de avançar pelo menos aquele 1273 

patamar. É justamente essa discussão e esses desafios que achamos que o 1274 

colegiado vai se deparar e a idéia é essa mesmo, que consolidemos uma pauta 1275 

de trabalho, com todas as expectativas, com a negociação que o Rui estava 1276 

dizendo, negociando com a Câmara, que segue o modelo da câmara do 1277 

Itamara, a câmara setorial automobilística, por exemplo. É um espaço de 1278 

negociação onde os interesses convergem para uma proposta uníssona. Se 1279 

não for uníssona, pelo menos articulada, onde todos ganham. É isso que 1280 

queremos fazer. Queremos fazer um Plano Nacional, um planejamento de 1281 

longo prazo. Articular, negociar uma posição comum entre os atores e nessa 1282 

medida acho que o Conselho e o colegiado setorial têm toda a possibilidade. É 1283 

fundamental, objetivamente, que consolidemos uma proposta de regimento 1284 

com os interesses do Livro e Leitura consolidados. A idéia é, assim como os 1285 

outros colegiados fizeram, é caminharmos na discussão do regimento e 1286 

apresentar, até o final da reunião, uma proposta de... recomendação para o 1287 

grupo de trabalho. A minha proposta é a seguinte: que avancemos um pouco 1288 

mais e depois paremos e voltemos ao texto consolidando, fazendo os 1289 

comentários todos e até o final do dia encaminhar uma recomendação do 1290 
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colegiado do livro e leitura para o grupo de trabalho que vai consolidar a versão 1291 

final a ser votada no plenário sobre a estrutura final dos colegiados setoriais do 1292 

Conselho Nacional. 1293 

 1294 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – O meu 1295 

tema já foi abordado pela Graça.  1296 

 1297 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Então vamos lá, 1298 

vamos continuar? 1299 

 1300 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1301 

Centro-Oeste)  – Eu acho que não dá para pensar só aqui, Gustavo, na seção 1302 

3, exatamente porque essa discussão se deu até agora em função dos outros, 1303 

das outras seções anteriores que dizem exatamente da composição do 1304 

Conselho. Então, nesse sentido, acho que a primeira recomendação que 1305 

precisávamos tirar aqui e voltar aqui seria exatamente essa estruturação, quer 1306 

dizer, quem é que responde pelo livro e leitura dentro do Ministério da Cultura 1307 

no Conselho. 1308 

 1309 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – São questões 1310 

diferentes, Graça. Com relação à estrutura do Ministério, acho que pode ser 1311 

feita outra recomendação. 1312 

 1313 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1314 

Centro-Oeste)  – Mas é separado mesmo. Não diz especificamente ao 1315 

colegiado, mas para garantir... 1316 

 1317 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Dos seis 1318 

representantes...  1319 

 1320 

Voz fora do microfone. 1321 

 1322 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1323 

Centro-Oeste)  – É, eu acho que temos de garantir essa estrutura do Livro e 1324 
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da Leitura em função dessa complexidade que está posta aí, mas que 1325 

tenhamos uma participação do Governo Federal, do que é o Ministério da 1326 

Cultura. É interlocução com quem? Como é que fazemos isso aí. Essa seria a 1327 

primeira proposta. 1328 

 1329 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – A 1330 

questão dos representantes do Ministério da Cultura ser ou uma pessoa da 1331 

Fundação da Biblioteca Nacional ou uma pessoa da coordenação do Livro e da 1332 

Leitura, mas que estivesse sempre presente, que pudesse fazer a votação, 1333 

mas dentro de um representante do Livro e da Leitura também. 1334 

 1335 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1336 

Centro-Oeste)  – Correto? Essa é uma questão que é o seguinte: nós só 1337 

somos sociedade civil. Eu acho que essa foi a discussão até agora. Essa outra 1338 

interlocução, até para que consigamos avançar no PNLL e nas outras 1339 

questões, precisamos ter essas garantias. Todos concordam? Vamos fazer 1340 

uma... 1341 

 1342 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1343 

DO CNPC) – Maria Lúcia. 1344 

 1345 

A SRA. MARIA LÚCIA QUEIROZ (Associação Brasileira de Editores 1346 

de Livros) – Eu acho que tudo o que a Graça falou e a Sônia também é da 1347 

maior importância, porque esse setor do Livro e da Leitura... 1348 

 1349 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1350 

DO CNPC) – Maria Lúcia, dá uma olhadinha no teu microfone, se está ligado. 1351 

 1352 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Agora é 1353 

que desligou... 1354 

 1355 

A SRA. MARIA LÚCIA QUEIROZ (Associação Brasileira de Editores 1356 

de Livros) – Alô. Pronto. Agora está ligado. Então, eu concordo totalmente 1357 

com o que a Graça falou e com o que a Sônia falou. Eu acho que dentre esses 1358 
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seis representantes do Minc tem de estar garantido, sem rotatividade, que uma 1359 

pessoa represente o Livro e a Leitura. Mesmo que não seja a mesma entidade 1360 

ou a mesma pessoa, mas que uma dessas seis vagas seja para o Livro e a 1361 

Leitura. 1362 

 1363 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Eu acho que isso na 1364 

verdade é uma recomendação que o Colegiado, depois, é fundamental fazer a 1365 

redação. Algum de vocês poderia fazer essa proposta e votamos todas as 1366 

recomendações no final. Uma proposta sobre a ampliação, consolidação da 1367 

estrutura acho que o plenário está satisfeito, isso não tem problema. 1368 

 1369 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1370 

Centro-Oeste)  – Vou anotar aqui para não esquecer. 1371 

 1372 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Agora podemos 1373 

passar para outra recomendação, Graça? 1374 

 1375 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1376 

Centro-Oeste)  – Podemos. 1377 

 1378 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Assim como foi nos 1379 

outros colegiados, na hora do almoço o pessoal se reuniu e fez um texto 1380 

conjunto e no final da tarde voltamos com o texto pronto e votamos. 1381 

 1382 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1383 

Centro-Oeste)  – Principalmente porque o tempo é muito curto e as pessoas 1384 

vão tendo de sair. Então, fica aprovado isso e vamos redigir isso depois, 1385 

durante o almoço. Agora passamos para a seção 3, que seria a especificidade 1386 

do colegiado, é isso? 1387 

 1388 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1389 

DO CNPC) – Graça, só a título de sugestão para vocês, só para lembrar que 1390 

existe esse relatório preliminar do grupo de trabalho e que alguns colegiados 1391 

estão preferindo ler o original e ler já a alteração e já votar a proposta do grupo 1392 
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de trabalho. Fica a cargo de vocês. Ou faz uma leitura geral, ou faz uma leitura 1393 

do original com a alteração também. 1394 

 1395 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1396 

Centro-Oeste)  – É esse outro documento que tem um quadro. Eu estou 1397 

grilada, porque estou com esse documento todo reescrito em casa e não 1398 

trouxe, porque foi aquilo que eu falei, chegamos a discutir, eu e o Castilho e 1399 

seria interessante. Teríamos um prazinho virtual? Com essas recomendações 1400 

daqui? Por exemplo? 1401 

 1402 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – O que é um prazo 1403 

virtual? 1404 

 1405 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1406 

Centro-Oeste)  – Virtual, que eu falo, é para podermos virtualmente discutir. 1407 

Porque fizemos tantas inserções, que eu acho que vou me perder agora diante 1408 

daquela discussão que foi feita no Conselho. 1409 

 1410 

O SR. ROSALVIO (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO 1411 

CNPC) – Você quer discutir por e-mail, é isso? 1412 

 1413 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1414 

Centro-Oeste)  – Não, nós aprovamos aqui o que for idéia de todos, mas para 1415 

eu poder mandar o que eu já tinha feito, a discussão prévia com o Castilho e 1416 

achava importante poder retomar o documento. Eu não estou com ele aqui. 1417 

Hoje fazemos tudo o que tem de ser feito, Gustavo. Já saímos com as 1418 

recomendações prontas aqui, mas aí eu dou uma olhada depois e o que ficar 1419 

faltando eu mandaria para saber se vocês aprovariam ou não. O que vocês 1420 

acham? 1421 

 1422 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – O importante é... se 1423 

isso for consensuado... 1424 

 1425 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1426 

Centro-Oeste)  – Com prazo de uma semana, no máximo. 1427 

 1428 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Eu acho que até a 1429 

segunda-feira que vem, por exemplo, não teria problema nenhum. 1430 

 1431 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1432 

Centro-Oeste)  – Eu acho que é prazo suficiente. Porque como foi uma coisa 1433 

que eu fiz com mais tempo e fiquei sem saber o que seria a pauta. Eu estive 1434 

viajando e minha caixa de e-mail encheu e começou a voltar, então eu fiquei 1435 

desesperada para chegar aqui hoje... 1436 

 1437 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Eu 1438 

vou levantar de novo uma questão que já levantei numa outra oportunidade da 1439 

reunião da câmara. Eu acho complicado quando chegamos numa reunião 1440 

dessas, recebemos uma série de folhas e não temos tempo para ler. Isso 1441 

poderia ter chegado à nossa caixa postal, para que pudéssemos dar uma vista 1442 

de olhos e vir aqui até economizar tempo, porque falar com mais propriedade 1443 

sobre as coisas que aqui são postas. Então fica aqui uma questão de ordem 1444 

que para a próxima reunião o que vier a ter de ser discutido, que recebamos e 1445 

também principalmente para mim, que sou um representante regional, para que 1446 

eu possa discutir na minha região. Nós sofremos críticas bastante sérias 1447 

porque não temos nem pauta e não podemos mandar por e-mail para as 1448 

pessoas que representamos. Então eu gostaria que a coordenação da câmara 1449 

tivesse uma séria consideração com respeito a principalmente as 1450 

representações regionais, porque nós não somos um grupo específico e temos 1451 

de discutir nas nossas regiões ou, no mínimo, informar. É uma falta que já é 1452 

recorrente e que eu torno a lembrar que precisamos modificar esse tipo de 1453 

comportamento. Tem muita dificuldade lá no Sul de me fazer entender pelos 1454 

interlocutores de lá, para dizer que a coordenação da câmara não nos fornece 1455 

material nem pauta em tempo suficiente para discutir. 1456 

 1457 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1458 

Centro-Oeste)  – Eu acho que isso é fundamental, Gustavo. Porque esse 1459 
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documento que eu estou dizendo que tenho em casa, eu passei a noite... Eu 1460 

me lembro que na primeira reunião do CNPC, eu entrei em pânico porque é um 1461 

volume de material muito grande e acho que falei besteiras, mas já é 1462 

característica minha, para poder entender, mas era necessário e isso se deu 1463 

num momento no Conselho que eu acho que realmente economizamos um 1464 

pouco de tempo. Quando eu solicitei isso é porque íamos discutir isso no 1465 

Conselho, acho que foi quando a Patrícia apresentou isso aqui, e ficou para 1466 

outra reunião. 1467 

 1468 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Na verdade, isso não 1469 

foi discutido. A Patrícia participou de outro grupo, não era o grupo...  1470 

 1471 

Vozes simultâneas. 1472 

 1473 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1474 

Centro-Oeste)  – Ela entregou isso aqui para nós. 1475 

 1476 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1477 

DO CNPC) – A Patrícia fazia parte do grupo de trabalho que revia o decreto. 1478 

 1479 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1480 

Centro-Oeste)  – Então não é o da Patrícia, mas recebemos isso aqui. E foi 1481 

esse documento que eu cheguei a discutir isso com os outros membros das 1482 

outras câmaras, chegamos a conversar. Então eu acho que é muito rico. 1483 

Fizemos uma série de anotações que seria bom poder socializar com vocês 1484 

para podermos fazer um documento mais consistente. 1485 

 1486 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1487 

DO CNPC) – Graça, só um momento. Tem alguns inscritos. Wilma e depois o 1488 

Oscar. 1489 

 1490 

A SRA. WILMA NÓBREGA LIMA (REPRESENTANTE REGIÃO 1491 

NORDESTE) – Eu só queria ratificar o que o Rosalvio falou. Enquanto 1492 

representante da região Nordeste, nas reuniões anteriores também não 1493 
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tínhamos acesso à pauta e, portanto, não tínhamos como motivar ou 1494 

disseminar o que seria discutido para que os estados se manifestassem e 1495 

contribuíssem. Eu me senti muito mal numa reunião que ocorreu com os 1496 

secretários de cultura dos estados, como uma representante inútil, que não 1497 

sabe falar, que não sabe representar sua região. Como, se não sabemos o que 1498 

vai ser discutido? Sempre que ocorreram reuniões da câmara, eu sempre fiz 1499 

um relatório e encaminhei ao Minc Nordeste para que na página do Minc fosse 1500 

disseminado para toda a região. É só para ratificar a importância dessa pauta 1501 

antecipada. 1502 

 1503 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – É o Oscar e depois a 1504 

Rosa. 1505 

 1506 

O SR. OSCAR GONÇALVES (Fundação Biblioteca Nacional) – Em 1507 

relação a esse assunto, eu concordo com o Rosalvio, quando ele fala que já 1508 

houve falhas da câmara de não mandar a pauta, mas eu gostaria de me isentar 1509 

desta vez, porque desta vez realmente ficou a cargo do Minc. O coordenador 1510 

da câmara também está recebendo isso hoje. Só para esclarecer que eu 1511 

realmente já havia feito essa reivindicação, já estava atento a isso, só que 1512 

nesse momento não pude fazer porque eu também não recebi. 1513 

 1514 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Só por questão de 1515 

ordem, é importante isso que o Oscar disse. A partir de agora o colegiado 1516 

setorial vai estar vinculado ao Conselho Nacional de Políticas Culturais e essas 1517 

ponderações que vocês estão fazendo, vamos acatar e para as próximas 1518 

reuniões vamos incorporar. 1519 

 1520 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1521 

DO CNPC) – Rosa. 1522 

 1523 

A SRA. ROSA LIMA (Representante da Região Norte) – Eu queria só, 1524 

lembrando o que a Wilma falou, para mim, como representante da região 1525 

Norte, tem sido difícil, primeiro porque não havia um representante do Minc na 1526 

região Norte, como existe do Nordeste a Taciana. Agora é que tem um 1527 



 47/143 

provisório, que está aqui no documento, inclusive. Então, a minha relação tem 1528 

sido com os sistemas estaduais de bibliotecas, com as academias e com os 1529 

comitês do Proler, que foram as instituições que, na época em que houve as 1530 

videoconferências para eleger os representantes de cada região, é com eles 1531 

que eu tenho relações e envio o que nós discutimos, as proposições desde o 1532 

início e tem surgido uma cobrança muito grande, e eu não tenho correspondido 1533 

em relação à questão da pauta. 1534 

 1535 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1536 

DO CNPC) – Graça, podemos começar, então? Só lembrando vocês que o 1537 

almoço vai ser servido a partir do meio-dia e meia. Então, acho que podemos 1538 

começar. 1539 

  1540 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1541 

Centro-Oeste)  – O que vocês acham? 1542 

 1543 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – A questão é a 1544 

seguinte: vamos entrar já direto na discussão da seção três, é isso? 1545 

 1546 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1547 

Centro-Oeste)  – É isso. E acompanhando com essas propostas do relatório 1548 

do grupo de trabalho dos colegiados setoriais. 1549 

 1550 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – O artigo 9º e 10? 1551 

 1552 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1553 

Centro-Oeste)  - O artigo 9º e 10 e com esse documento que está aqui e que 1554 

se remete para outros às vezes aí no meio. Esse quadro já tem uma proposta 1555 

de alteração, então fazemos o seguinte: lemos a seção 3 e vamos ver o que 1556 

está se referindo, por exemplo, o inciso I. Fazendo as leituras simultâneas para 1557 

avançar. 1558 

 1559 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – O mesmo se 1560 

refere ao item 4? 1561 
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 1562 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1563 

Centro-Oeste)  – Isso, a todos. Vamos passar um a um, mas observando os 1564 

dois documentos. Então, sobre as competências, está no documento original: 1565 

debater, no inciso I, debater, analisar, acompanhar e fornecer subsídios para 1566 

definição de políticas, diretrizes e estratégias dos respectivos setores culturais 1567 

de que trata o artigo 5º e apresentar as diretrizes dos setores representados no 1568 

CNPC previamente à aprovação prevista no inciso II do art. 4º. A proposta de 1569 

alteração é: incluir o CNPC após a expressão fornecer subsídios.  1570 

 1571 

Voz fora do microfone. 1572 

 1573 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1574 

Centro-Oeste)  – É e dividir o texto anterior entre dois incisos. A segunda parte 1575 

da redação do inciso I passa a compor o inciso II. Então, aqui, morre no art. 5º 1576 

e, na seqüência, vira 2: apresentar as diretrizes do setor. É isso? 1577 

 1578 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1579 

DO CNPC) – Exatamente isso. Só para fazer uma observação para vocês. Se 1580 

não houvesse o no CNPC, que a inclusão sugere, os colegiados forneceriam 1581 

esses subsídios somente ao plenário, colocando o no CNPC, fornece subsídio 1582 

a todo o Conselho: conferência, grupo de trabalho, etc. A observação que a 1583 

Graça fez é correta. O inciso I iria até o art. 5º e o inciso II começaria com 1584 

apresentar as diretrizes. 1585 

 1586 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1587 

Centro-Oeste)  – Ok? Seria importante, também que compreendêssemos a 1588 

totalidade do que está sendo expresso aqui. Senão vamos passar artigo por 1589 

artigo e aprovamos sem ter a compreensão. Então, antes de pensarmos na 1590 

aprovação total, vamos passar para conhecer, ver as propostas de alteração e, 1591 

posteriormente, damos uma avaliada no conjunto do que está sendo colocado 1592 

aqui. Promover o diálogo, inciso II, entre poder público, sociedade civil e os 1593 

agentes culturais, com vistas a fornecer, a fortalecer a economia da cultura e a 1594 

circulação de idéias, de produtos e de serviços, assegurada a plena 1595 
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manifestação da diversidade cultural. A proposta é: após a expressão 1596 

diversidade cultural, incluir a expressão e regional. Inciso III... 1597 

 1598 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) - Só 1599 

uma questão de ordem aqui. Nós vamos ler tudo para depois dizer se 1600 

aprovamos, ou não? 1601 

 1602 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1603 

Centro-Oeste)  – É, só para termos uma idéia, primeiro, senão ficamos com 1604 

uma idéia muito fragmentada. Como ninguém leu o texto, seria importante, 1605 

Rosalvio, o que vocês acham? 1606 

 1607 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – É que 1608 

isso não foi acordado. Por isso que eu estava perguntando. Eu não estava 1609 

entendendo até onde nós iríamos nisso. 1610 

 1611 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1612 

Centro-Oeste)  – É isso que eu tinha acabado de dizer. Vamos lendo a 1613 

alteração nesse primeiro momento só para ter conhecimento, depois votamos. 1614 

Não é melhor? 1615 

 1616 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1617 

DO CNPC) – Graça, posso fazer uma sugestão? Os colegiados que 1618 

trabalharam esse modelo leram o original primeiro, para dar visão do todo, e 1619 

depois foram para o relatório. Então, vocês optam. Quando for ler o relatório, já 1620 

tem uma idéia do todo e vota a alteração. 1621 

 1622 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Questão de 1623 

ordem. Eu gosto de ler todo o texto para ter noção do todo. Acho que não 1624 

precisava ler em grupo. Poderia cada um ler. 1625 

 1626 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1627 

Centro-Oeste)  – Eu acho mais produtivo, também. Para minha compreensão 1628 

é mais produtiva a leitura individual. 1629 
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O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Eu 1630 

gostaria de fazer uma colocação. Já que não tivemos tempo de analisar isso e 1631 

também não conhecemos as razões das modificações propostas, já que você 1632 

participou da discussão, as razões que você coloca são importantes, pelo 1633 

menos para mim. Fica a sugestão em contraposição ao que você disse. 1634 

 1635 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1636 

Centro-Oeste)  – A minha preocupação, Rosalvio, é que a leitura fragmentada 1637 

compromete a noção de todo. A proposta primeira... 1638 

 1639 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Eu 1640 

não estou discordando da leitura no todo. O que estou querendo dizer é o 1641 

seguinte. Ao invés de fazer uma leitura sozinho aqui, você já faria, junto com a 1642 

leitura, a explicação da motivação da sugestão de alteração. 1643 

 1644 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1645 

Centro-Oeste)  – Mas vamos fazer isso depois que todos conhecerem de que 1646 

se trata. Foi isso que a Rosalia disse, porque eu acho que a compreensão 1647 

realmente... eu fiquei preocupada com isso desde o início, porque ficamos com 1648 

as idéias meio... eu acho que em 15 minutos dá para dar uma lida, e depois eu 1649 

faço isso, Rosalvio, que seria ler e votar. 1650 

 1651 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Tudo 1652 

bem. 1653 

(Tempo reservado à leitura individual do documento) 1654 

 1655 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1656 

Centro-Oeste)  – São meio-dia e meia. Vamos botar um teto máximo de uma 1657 

hora e voltamos, pegamos firme, porque o que o Gustavo estava dizendo é que 1658 

já tem uma proposta de reunião dessa comissão, porque parece que todas as 1659 

câmaras já saíram com esse documento aprovado. Acontece que as outras 1660 

câmaras não tinham o nível de organização que nós temos. Eu não creio ser 1661 

possível que hoje consigamos fechar esse documento, então insisto naquela 1662 

proposta porque principalmente sabemos que com a feira de Frankfourt, há 1663 
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pessoas que não estão aqui e isso causou impedimentos e é importante que 1664 

possamos mandar para as pessoas que não puderam estar presentes. Então 1665 

minha sugestão é: saímos para o almoço, voltamos, discutimos o que está 1666 

posto neste documento, fazemos as indicações desse grupo que está aqui 1667 

presente e eu tenho também algumas anotações que foram discutidas com o 1668 

Castilho em junho, quando tive acesso a esse documento e socializo isso, 1669 

colocando em rede – pego os e-mails de todos. Oscar, acho que nesse 1670 

momento é importante fazer isso, se vocês puderem. Aquele grupo da 1671 

regulamentação eu acho complicado. Aquele acabou. Então acho melhor 1672 

fazermos via Biblioteca Nacional.  1673 

 1674 

Voz fora do microfone. 1675 

 1676 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1677 

Centro-Oeste)  – Eu acho que já cumpriu a função dele. Eu concentraria isso 1678 

para o Oscar, mandava para todos e, com esse prazo de uma semana, pelo 1679 

menos para podermos ter tempo e não fazer as coisas como foram feitas na 1680 

acessibilidade. Pode ser?  1681 

 1682 

Vozes fora do microfone. 1683 

 1684 

Intervalo para o almoço. 1685 

 1686 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Por questão 1687 

de ordem, eu teria uns dois ou três avisos para passar. A agenda de livro e 1688 

leitura, eu posso dar esses avisos antes de começar a reunião, porque aí não 1689 

corta. Pode ser, Gustavo?  1690 

 1691 

Vozes fora do microfone. 1692 

 1693 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Eu vou dar só 1694 

uns dois recadinhos, que é a questão da agenda. Dia 29, agora, o dia todo, 1695 

será o seminário organizado pela Frente Parlamentar do Livro e Leitura. Eles 1696 

ficaram de me entregar algum material para eu trazer hoje, mas não sei qual o 1697 
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problema, eles não entregaram. Eu pergunto: posso dar o e-mail de vocês para 1698 

eles passarem o convite por e-mail? É no Congresso. É o dia todo de 1699 

seminário, se não me engano, são 3 mesas, uma em que o Castilho está 1700 

presente, o Secretário Manevi também está presente. Outra mesa é mais 1701 

política e a última mesa é o Galeno e o Jorge Lunis apresentando a pesquisa, 1702 

então ela é política, mas também contemplando o livro e leitura dentro desse 1703 

espaço político. Eu sei que ele vai gostar muito da presença de vocês. Quem 1704 

escreveu o 1808, é do Paraná, não é? Laurentino, não é? Acho que ele 1705 

também faz uma mesa também. Ele é do Pará ou do Paraná? Esse é o 1706 

primeiro evento. O outro evento é o terceiro seminário PNLL do Mercosul. Se 1707 

vocês se lembram, o primeiro seminário foi no Rio de Janeiro em 2006, 1708 

coincidindo com o fórum da cultura que estava acontecendo no Rio de Janeiro. 1709 

Em 2007 foi em Porto Alegre, na feira do livro e coincidiu que fizemos duas 1710 

feiras virtuais, no Chile e em Porto Alegre. Neste ano tem um terceiro, que é 1711 

em Porto Alegre, na feira, dias 1º e 2 de novembro e mudamos o modelito do 1712 

evento. É um evento que estamos chamando todos os envolvidos com política 1713 

do livro e leitura de todos os países do Mercosul, que hoje são 10 países, 1714 

contando com o Brasil e considerando os países membros e os associados. 1715 

Por grata surpresa minha, entrei em contato com essas pessoas, somente o 1716 

Paraguai não vai poder ir, devido a essas mudanças políticas no governo deles 1717 

e Colômbia, que tem uma nomeação, mas até agora não recebeu resposta 1718 

presidencial, porque hoje na Colômbia todos que têm cargo político estão 1719 

precisando de permissão do Presidente para sair do país. O que mudou no 1720 

modelito? É uma mesa de trabalho. É uma mesa em que queremos, ao término 1721 

do segundo dia, ter uma agenda de cooperação Mercosul, ou cooperação 1722 

bilateral. Estou enviando para eles todo um roteiro, tipo assim: façam uma 1723 

análise, uma breve história da política nacional do livro e leitura em seu país e 1724 

quais são as cooperações que já existem ou que querem existir. Quais são as 1725 

demandas e quais as ofertas. Para ver se conseguimos cruzar isso ao final do 1726 

dia e fazermos realmente assim: por exemplo, Argentina pode oferecer isso ao 1727 

Uruguai, o Uruguai pode oferecer isso ao Brasil que, por sua vez, pode ajudar 1728 

Bolívia, etc. Então, é um grupo fechado, mas é claro que todos estão 1729 

convidados para assistir e também para cooperar. Correto? A outra, Graça, é 1730 

para dar resposta, também, quando você colocou sobre aquele fórum que foi 1731 
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bem sucedido em julho, o fórum literatura na escola, no MEC. Ao término nós 1732 

também apresentamos uma espécie de carta de recomendação. Então é isso. 1733 

Como vocês sabem, a professora Janete, não se encontra mais no MEC. Ela 1734 

saiu do MEC acredito que já faz mais de um mês. Quem se encontra agora 1735 

como diretor é o professor Marcelo Soares. Então o Castilho e eu já fizemos 1736 

duas visitas e fomos muito bem recebidos e conseguimos dar encaminhamento 1737 

a essa carta, que para nós era essencial. Eles se comprometeram a entregar 1738 

ao CNE (Conselho Nacional de Educação) aquilo que foi pedido. Segundo, eles 1739 

vão se organizar até o final do ano dentro da CEB, para ver daqueles pedidos 1740 

que fizemos o que eles podem, o que já têm pronto e o que podem ainda fazer 1741 

e daí, sim, até o final do ano, nós realmente montarmos uma comissão com 1742 

MEC, Minc e a câmara que agora não vai ter mais o nome de câmara, para 1743 

começarmos a trabalhar dentro... trabalhar com aqueles pedidos, aquelas 1744 

solicitações. O outro item que saiu da reunião e que achei super importante 1745 

também, a reunião com o diretor Marcelo foi ele levar isso tudo que está 1746 

acontecendo para a secretária Pilar, da educação básica, para começar a ser 1747 

colocado isso nas reuniões e também naquele GT que eles fazem, os grupos 1748 

técnicos, com secretários de cidades, que não só de capitais, são de cidades 1749 

com acima de não sei quantos habitantes, começar a levar esse tema livro e 1750 

leitura para ser discutido. Ele ficou também de formalizar essas questões e 1751 

fazer um ofício para termos aqui registrado. Então era só para dar uma 1752 

resposta para vocês. 1753 

 1754 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1755 

DO CNPC) – Graça, podemos começar, então? 1756 

 1757 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1758 

Centro-Oeste)  – Bom, então, nós vamos fazer a leitura de que forma? Vocês 1759 

acham que podemos, então, fazer a leitura simultânea? 1760 

 1761 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – ...Uma questão já 1762 

foi contemplada no inciso dois as alterações? 1763 

 1764 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1765 

Centro-Oeste)  – O que está posto no inciso I é que separe, portanto, debater, 1766 

analisar e acompanhar e fornecer subsídios para definição e... para... não... 1767 

fornecer subsídios ao CNPC, não é isso? Para definição de políticas, diretrizes 1768 

e estratégias dos respectivos setores culturais de que trata o art. 5º. Daí 1769 

quebramos, separamos, criamos um inciso segundo, que seria, apresentar as 1770 

diretrizes dos setores representados do CNPC previamente à aprovação 1771 

prevista no inciso II do Art. 4º. Promover o diálogo entre o poder público, 1772 

sociedade civil e os agentes culturais com vistas a fortalecer a economia da 1773 

cultura e a circulação de idéias... 1774 

 1775 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1776 

DO CNPC) – Graça, uma questão. Já foi desmembrado o inciso primeiro e 1777 

segundo, então os outros têm de mudar a numeração, certo? 1778 

 1779 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1780 

Centro-Oeste)  – Sim. Portanto, promover o diálogo entre o poder público, 1781 

sociedade civil e os agentes culturais com vistas a fortalecer a economia da 1782 

cultura e a circulação de idéias e produtos e de serviços, assegurada a plena 1783 

manifestação da diversidade cultural, e inclui-se aí e regional. Eu vou continuar 1784 

dizendo os incisos do jeito como está porque está assim naquele documento. 1785 

No inciso III, eles propõem... 1786 

 1787 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1788 

DO CNPC) – Eu acho melhor vocês já irem votando, como todos já leram... é 1789 

só uma sugestão. 1790 

 1791 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1792 

Centro-Oeste)  – Eu acho complicado. Vamos dar uma lida geral, juntos, com 1793 

essas propostas e aí fechamos essa primeira com relação às atribuições que 1794 

seria isso. Melhor, gente? Eu fico preocupada de aprovar no bloco. 1795 

 1796 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Aprovar 1797 

inciso por inciso não é melhor? 1798 
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A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Aprovamos 1799 

inciso por inciso, mas ainda dependendo daquela... 1800 

 1801 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1802 

Centro-Oeste) – Daquela outra leitura que estamos querendo. Na outra 1803 

semana. 1804 

 1805 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) A SRA. 1806 

ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Marcelo, o que foi colocado 1807 

é que tem pessoas chave que estão ausentes. 1808 

 1809 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1810 

DO CNPC) – Eu só fico pensando a forma como isso vai ser feito. É necessária 1811 

uma reunião para deliberar. Eu só quero entender um pouco o funcionamento 1812 

de vocês. 1813 

 1814 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1815 

Centro-Oeste)  – Nós vamos fazer exatamente como fazemos no CNPC 1816 

quando vocês solicitam para nós fazermos sugestões até tal dia, entendeu? 1817 

 1818 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1819 

DO CNPC) – Não entendi. 1820 

 1821 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1822 

Centro-Oeste)  – Aprovamos isso aqui e, por meio do e-mail, vamos mandar 1823 

isso e as outras alterações que eu já havia feito para todo mundo. E 1824 

principalmente para algumas pessoas que não estão aqui, que para nós é 1825 

fundamental isso. Teríamos até domingo que vem para fazer essas 1826 

interferências. Na segunda-feira eu mandaria isso. 1827 

 1828 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1829 

DO CNPC) – Graça, quando, no Conselho, damos um prazo para as 1830 

contribuições, isso é porque não exige uma deliberação em plenário. A questão 1831 

é que o termo de recomendação que vocês vão fazer hoje depende de uma 1832 
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votação e uma deliberação em plenário. Se você for mandar na semana que 1833 

vem, não estaria aprovado. A minha sugestão é vocês aprovarem o que for 1834 

deliberado hoje e fazer um termo de recomendação em cima do que for 1835 

aprovado hoje e, em seguida, mandar novas sugestões para serem 1836 

incorporadas nesse termo de recomendação. 1837 

 1838 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1839 

Centro-Oeste)  – Só que essas sugestões precisariam ser acatadas de toda 1840 

forma, Marcelo. A reunião foi marcada de uma forma e alertamos isso porque 1841 

realmente não dá. Eu acho que seria... para mim é complicado. Eu acho que 1842 

não estamos aqui nem com a maioria. 1843 

 1844 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – O 1845 

texto finaliza. Seria do grupo de vai... 1846 

 1847 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1848 

DO CNPC) – Só lembrando que esse termo de recomendação vai para o grupo 1849 

de trabalho que vai fazer a sistematização e depois vai para o plenário. 1850 

 1851 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1852 

Centro-Oeste)  – Eu acredito que não há problema. Se tivermos uma semana 1853 

para encaminhar isso, vocês acham que teria problema de aprovação? 1854 

 1855 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – O texto final vai 1856 

ser desse grupo que vai analisar? 1857 

 1858 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1859 

Centro-Oeste)  – Exatamente. 1860 

 1861 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – Eu acho que 1862 

podemos aprovar isso aqui hoje e (vozes simultâneas). Vai passar 1863 

necessariamente pelo crivo deles? 1864 

 1865 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1866 

Centro-Oeste)  –  Essas outras recomendações posteriormente. Então. 1867 

 1868 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1869 

DO CNPC) – Vai passar, com certeza. A minha dúvida é a seguinte: se sai um 1870 

termo de recomendação hoje e depois vocês complementam, ou se já vai sair 1871 

um termo de recomendação a partir da semana que vem você manda por e-1872 

mail... 1873 

 1874 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1875 

Centro-Oeste)  – Exatamente. Saímos com um termo na semana que vem. 1876 

Hoje, não. 1877 

 1878 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – Em ambos os 1879 

casos, vai passar pelo grupo de trabalho. É isso? 1880 

 1881 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1882 

DO CNPC) – É isso. 1883 

 1884 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – Nesse aspecto, 1885 

podemos aprovar e temos de nos garantir, essa é uma questão importante. 1886 

 1887 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1888 

DO CNPC) – A dúvida é a seguinte. As sugestões que não forem discutidas 1889 

hoje vão rodar para todos e todos vão se manifestar se são favoráveis ou não. 1890 

 1891 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1892 

Centro-Oeste)  – Exatamente. Fizemos isso com a lei do livro e funcionou 1893 

bem. Eu acho que... 1894 

 1895 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1896 

DO CNPC) – Eu quero respeitar o que vocês decidirem. 1897 

 1898 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1899 

Centro-Oeste)  – Fizemos isso com a lei do livro, inclusive na reunião de 1900 

março em que foi aprovado o texto básico como hoje, mas existiam coisas que 1901 

precisavam ser redigidas e que tinham de passar depois por todos. Quem não 1902 

se manifestou naquele prazo concordou. 1903 

 1904 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1905 

DO CNPC) – Então posso fazer só uma sugestão de encaminhamento? Então 1906 

vocês votam hoje o que tem aqui e enquanto vocês estiverem deliberando 1907 

outras coisas, eu já formalizo isso num termo de recomendação, já faço para 1908 

vocês, você lê, para todos, para ver se é isso mesmo que foi deliberado, 1909 

mandamos por e-mail para vocês e depende desses anexos, dessas pequenas 1910 

alterações pontuais, que vocês vão fazer depois com o prazo de segunda-feira. 1911 

 1912 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1913 

Centro-Oeste)  – Lembrando que temos uma consideração anterior, que diz 1914 

respeito a composição.  1915 

 1916 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – Pontuais ou não, 1917 

porque pode ser alteração de conteúdo séria. 1918 

 1919 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1920 

DO CNPC) – Que pode inclusive ser contrário ao que foi deliberado aqui. 1921 

 1922 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1923 

Centro-Oeste)  – A preocupação maior não é nem só com as entidades, é que 1924 

existe... já tínhamos feito um estudo bem pontual disso e eu queria poder 1925 

socializar com todos. É só para não sair no afogadilho mesmo, como 1926 

habitualmente sai. Vamos lá? 1927 

 1928 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Hoje 1929 

nós vamos só tomar conhecimento de tudo, porque a aprovação não vai ser 1930 

nossa, não é? A aprovação vai ser de uma outra turma, não nossa. 1931 

 1932 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1933 

Centro-Oeste)  – Mas aprovação aqui, da deliberação do livro e da leitura  1934 

 1935 

Vozes simultâneas. 1936 

 1937 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1938 

DO CNPC) – Não, aqui vamos fazer uma recomendação. 1939 

 1940 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – Mas a aprovação 1941 

não vai ser nossa. 1942 

 1943 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1944 

Centro-Oeste)  – Não. A aprovação já é coisa do Conselho. Estamos falando 1945 

especificamente aqui da câmara...  1946 

 1947 

Voz fora do microfone. 1948 

 1949 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1950 

DO CNPC) – Só lembrando. Vocês vão ter de aprovar o que está aqui e vai ser 1951 

deliberado hoje e vão ter de aprovar o que vai ser mandado pela Graça. 1952 

 1953 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Sim, mas 1954 

aprovamos cada item, porque aí discutimos a partir desses itens aprovados. 1955 

 1956 

O SR. JOÃO CARLOS GUIMARÃES (Poder Público) –  Eu acho até 1957 

que a  palavra não  é nem aprovação, mas acordo. 1958 

 1959 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1960 

Centro-Oeste)  – Exatamente. Esse primeiro e o segundo item, então, está 1961 

todo mundo de acordo, com relação à inclusão desses termos? A justificativa é 1962 

que se não incluir o CNPC a coisa vai a plenário, é isso, Marcelo? 1963 

 1964 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1965 

DO CNPC) – Seria fornecer subsídios para o plenário. Na medida que se 1966 
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coloca CNPC, todas essas atribuições passam dos colegiados para os grupos 1967 

de trabalho, comissões temáticas, etc. 1968 

 1969 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1970 

Centro-Oeste)  – Depois, apresentar as diretrizes. Dividir esses dois itens. 1971 

Está ok, está aprovado? No segundo inciso basta acrescentar a palavra 1972 

regional para garantir as especificidades. Ok? No terceiro... isso é como 1973 

objetivo. Objetivo não realiza nada, só propõe. Então houve alterações 1974 

propostas com relação mais aos verbos e à natureza do Conselho. Realizar 1975 

estudos que permitam identificação e diagnósticos precisos das cadeias 1976 

produtivas e criativas nos respectivos setores culturais. Tirar o realizar e 1977 

colocar propor e acompanhar. Porque o Conselho não realiza nada, ele só 1978 

fomenta, ok? Embaixo, propor pactos setoriais que dinamizem as cadeias 1979 

produtivas e criativas e os arranjos produtivos nos planos nacional, regional e 1980 

local. Nesse quarto é para substituir propor por promover. 1981 

 1982 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Eu 1983 

gostaria de fazer um aparte aqui. No meu entendimento poderia ser propor e 1984 

promover. Manter a palavra propor. 1985 

 1986 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 1987 

Centro-Oeste)  – Pode ser, gente? 1988 

 1989 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 1990 

DO CNPC) – Só para resgatar um pouco a discussão que foi feita em função 1991 

desse item específico, é que o colegiado... desculpe, o Conselho, os membros 1992 

do Conselho entenderam que cabe ao Conselho propor e cabem aos 1993 

colegiados setoriais instigar o plenário do Conselho para que haja essa 1994 

proposição. Então, nesse sentido que eles sugeriram a troca de propor por 1995 

promover. Como qualquer tipo de proposta dos colegiados deve ser ratificada 1996 

pelo plenário do Conselho, o papel especificamente de cada câmara seria de 1997 

promover e, nessa promoção, levar até o plenário do Conselho e aí, sim, o 1998 

plenário do Conselho propor essas medidas. Mas vocês têm liberdade para 1999 

sugerir o que quiserem. 2000 



 61/143 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – 2001 

Pareceu-me o seguinte. O propor é função que nos cabe e promover também, 2002 

no caso de não... como vou dizer? De o colegiado entender que teríamos uma 2003 

função nesse sentido de levar à frente essa dinamização de cadeias. Propor e 2004 

promover. Por isso que eu sugeri. 2005 

 2006 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2007 

DO CNPC) – Mas levar à frente é promover. Propor é iniciar. 2008 

 2009 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Se 2010 

não há uma proposição, nós poderíamos propor também. Esse foi o 2011 

entendimento que eu tive. 2012 

 2013 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2014 

DO CNPC) – Se vocês puderem propor, todas essas proposições irão passar 2015 

para a votação do plenário do Conselho. Por isso que eles entenderam que 2016 

não caberia propor nessa medida, o que não significa que vocês não possam 2017 

fazer uma recomendação para o plenário para que haja, lá, sim, proposição. 2018 

 2019 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2020 

Centro-Oeste)  – Eu penso que, com relação a essas nomenclaturas, pelo que 2021 

eu ouvi nas reuniões do CNPC, principalmente quando tem advogado, né, 2022 

Marcelo, não temos a real dimensão do que esses termos determinam e 2023 

definem, então, em alguns momentos lá ficavam discussões infinitas porque 2024 

são coisas que pegam e que fogem um pouco à atribuição. Entendemos que 2025 

tem de buscar a essência do que queremos fazer e nessa hora eu não tenho 2026 

me posicionado muito, porque acho que realmente me falta conhecimento 2027 

jurídico para saber como é que isso tem de ser redigido. Tudo o que fizemos na 2028 

regulamentação da lei do livro, quando voltou, né, Oscar, da assessoria 2029 

jurídica, são tantos ajustes... porquê? Porque eles trancam as possibilidades de 2030 

interpretação e é isso que tem de acontecer. Depois que voltou da assessoria 2031 

tanto do MEC quanto do Minc, percebemos que o nosso texto é muito 2032 

significativo, é carregado das interpretações que damos. Chega lá e eles 2033 

secam tudo. 2034 
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O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Eu 2035 

estou levando isso em consideração porque também já escrevi documentos 2036 

desse tipo. Quando chega no jurídico, eles têm esse papel mesmo, de 2037 

contestar as afirmações feitas e nos dar a dimensão exata das conseqüências 2038 

que isso trará. O meu entendimento aqui é de fazer uma proposição quando 2039 

quisermos ser proativos ou mesmo promover essa discussão que a palavra 2040 

sugerida pela turma que analisou. Promover no sentido de apresentar 2041 

propostas, que sempre, como não somos deliberativos, nosso papel é 2042 

exatamente isso. Alguém lá na frente vai fazer o filtro necessário, alimentado 2043 

também por todas as assessorias necessárias para isso. 2044 

 2045 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – Há uma questão 2046 

semântica aqui que não está bem explicada. Está dito promover, propor e está 2047 

se propondo a palavra promover. Só que sob a orientação de que não é nossa 2048 

tarefa promover, e sim propor. Foi o que você disse? 2049 

 2050 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2051 

DO CNPC) – O contrário. 2052 

 2053 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – A pergunta que 2054 

eu faço é a seguinte. Quando você cria redes sociais, nossa função seria 2055 

incentivar a criação de redes sociais ou de promover a criação de redes 2056 

sociais? 2057 

 2058 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2059 

DO CNPC) – De promover, o que não quer dizer que vocês possam... 2060 

 2061 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – Incentivar e 2062 

promover não são as mesmas coisas. 2063 

 2064 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2065 

DO CNPC) – Não. Assim como propor e promover. Propor é uma coisa nova, é 2066 

uma inovação. Nesse sentido, o colegiado setorial não poderia propor algo 2067 
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novo que já entraria a partir do dia seguinte em vigência. Já valendo. Ele 2068 

precisa ser ratificado. 2069 

 2070 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – Mas quando você 2071 

incentiva a criação de uma rede social, o que você está fazendo? 2072 

 2073 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2074 

DO CNPC) – Mas você está promovendo. O entendimento da discussão que 2075 

ocorreu no grupo de trabalho foi nesse sentido: promover significa apoiar, dar 2076 

continuidade, a algo que já existe. E propor é algo novo. 2077 

 2078 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – Sim, concordo. 2079 

Mas a questão é que vamos continuar esbarrando na imensa cadeia jurídica 2080 

que existe por aí. Essas palavras são próximas umas das outras e seus 2081 

sentidos são muito próximos uns dos outros. Ou seja, a conceituação envolvida 2082 

atrás disso é complicada. Assim, deveríamos reavaliar qualquer desses verbos 2083 

usados. Acho que essa questão deve ser discutida. 2084 

 2085 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Eu 2086 

acho que o primeiro verbo que está aí eu acho que é mais adequado que o 2087 

segundo que foi proposto na modificação. 2088 

 2089 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores) – A figura jurídica 2090 

que questionamos tanto, porque não somos advogados, mas eles exigem isso 2091 

por causa do texto da lei. Vai criar problemas. Essa formatação variada aí, 2092 

todos com mais ou menos o mesmo sentido, isso vai criar problemas. 2093 

 2094 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2095 

DO CNPC) – Na verdade, já houve uma avaliação jurídica em cima disso e foi 2096 

uma recomendação inclusive de juristas a substituição de um termo pelo outro. 2097 

Propor por promover. 2098 

 2099 

O SR. RUI VEIGA (União Brasileira de Escritores)  – E incentivar e 2100 

estimular, como fica? Houve algum debate? 2101 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2102 

DO CNPC) – Não, não houve. 2103 

 2104 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Eu acho que 2105 

estou entendendo bem o Marcelo. Pelo que eu entendi, a questão do propor e 2106 

promover e nesse aqui que não pode ser propor pactos setoriais porque pactos 2107 

setoriais tem de ser promover. Quem propõe é a câmara. 2108 

 2109 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2110 

DO CNPC) – Quem propõe é o plenário, quem aprova... 2111 

 2112 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Pactos 2113 

setoriais... nós podemos ter, como tivemos no verbo anterior, realizar estudos, 2114 

nós substituímos por propor e acompanhar. Então podemos usar o verbo 2115 

propor. Depende da instância e objetivo. 2116 

 2117 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2118 

DO CNPC) – Lógico. É nesse sentido. É obvio que todos os pactos que estão 2119 

mencionados aqui surgirão nos colegiados, só que serão ratificados pelo 2120 

plenário.  2121 

 2122 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – É promover o 2123 

quê e propor o quê. Como aqui é pactos sociais não cabem a nós, está na 2124 

outra instância. É isso Marcelo? 2125 

 2126 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2127 

DO CNPC) – As sugestões e os encaminhamentos surgirão aqui. É uma 2128 

questão de votação. O promover ganhou. 2129 

 2130 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Vamos 2131 

promover a leitura do próximo item? (Risos) 2132 

 2133 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2134 

Centro-Oeste)  – Incentivar a criação de redes sociais que subsidiem a 2135 
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formulação, a implantação e a continuidade de políticas públicas nos 2136 

respectivos setores. Ok? No sexto, nos vamos ter estimular iniciativas sócios 2137 

culturais de agentes públicos e privados de modo a envolver a sociedade e 2138 

suas instituições na integração de ações e na otimização de recursos para o 2139 

desenvolvimento de políticas culturais. A sugestão do grupo é: estimular a 2140 

incluir o termo a integração de iniciativas sócio-culturais de agentes públicos e 2141 

privados de modo a otimizar e aí retira-se toda essa linha do meio, de modo a 2142 

otimizar a aplicação de recursos para o desenvolvimento das políticas culturais. 2143 

Retira-se a linha; acrescenta-se otimizar a aplicação de, antes de recursos. 2144 

Ficaria assim: estimular a integração iniciativas sócios culturais de agentes 2145 

públicos e privados de modo a otimizar a aplicação de recursos para o 2146 

desenvolvimento de políticas culturais. Ok? No sétimo. Substituir a palavra 2147 

“fomentar” por “estimular’ e retirar “em especial as atinentes aos setores”. 2148 

Ficando estimular a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e 2149 

Municípios para a realização de políticas públicas na área da cultura. 2150 

 2151 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Um 2152 

aparte. Eu fiquei com uma dúvida aqui sobre como é essa questão de 2153 

realização de políticas. Isso é no sentido de elaborar políticas pela União, 2154 

Estados, Distrito Federal e Municípios? 2155 

 2156 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2157 

Centro-Oeste)  – Pois é. Essa é uma das contradições que aparecem e que eu 2158 

disse que nós fizemos algumas pontuações no outro texto. Porque na mesma 2159 

hora em que diz que nós não temos essa competência aqui dar a entender 2160 

isso. Entendeu? Você estimula a realização de políticas? Não.  2161 

 2162 

A SRA. MARIA LÚCIA QUEIROZ (Associação Brasileira de Editores 2163 

de Livros) – Pois é. Por isso eu também não estou entendendo. 2164 

 2165 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Eu sugeriria 2166 

incentivar ao invés de estimular. Eu acho que nós não estimulamos, mas 2167 

incentivamos. 2168 

 2169 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2170 

Centro-Oeste)  – Eu acho que a realização também é complicado. Eu acho 2171 

que principalmente nas instâncias de políticas públicas na área da cultura você 2172 

vai ter competências diferenciadas. De repente, você tem municípios que têm 2173 

Secretaria de Cultura, ou, não tem Secretaria. Então, não temos como fazer 2174 

realização nenhuma nisso aqui. Nós teríamos que..  2175 

 2176 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 2177 

Com certeza. Ou é aplicação de políticas ou a elaboração de políticas. 2178 

 2179 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2180 

Centro-Oeste)  – Exatamente. Eu acho que seria algo mais na concepção do 2181 

que na realização. Não é? Ou então assim: estimular a cooperação para o 2182 

fomento de criação de políticas, para o fomento. Entendeu? Para que isso 2183 

venha à tona, venha à baile. Aqui está claro. Nós temos de ver é isso aqui: 2184 

estimular a cooperação entre os estados, para quê? Para que se fomente a 2185 

criação de políticas públicas. Eu nãos sei. É fomentar a criação, mas tem de ter 2186 

um termo de... 2187 

 2188 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – É 2189 

para que se elabore e se aplique? Para que se elabore políticas públicas e se 2190 

aplique políticas públicas. 2191 

 2192 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2193 

Centro-Oeste)  – O problema é que você vai ter lugar que tem e outros que 2194 

não têm. 2195 

 2196 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 2197 

Tem que ter os dois termos aí. 2198 

 2199 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2200 

DO CNPC) – Posso dar uma sugestão? Colocar fomentar ou estimular, vocês 2201 

definem o termo, a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e 2202 

Municípios para a – pode ser aplicação? Não. Não era aplicação não, era 2203 
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Municípios para a formulação, realização e acompanhamento de políticas 2204 

públicas na área da cultura. 2205 

 2206 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2207 

Centro-Oeste)  –  Mas fica num processo gente. Você tem formulação, 2208 

realização e acompanhamento. 2209 

 2210 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2211 

DO CNPC) – São as fases das políticas públicas. 2212 

 2213 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2214 

Centro-Oeste)  –  De qualquer forma, nós não podemos dizer, por exemplo, 2215 

para Goiânia que não tem uma política pública. Pode-se criticar o que tem, mas 2216 

tem. Ou até a falta da existência dela já formula uma política. Agora, tem lugar 2217 

que você não tem Secretaria de Cultura. Não Existe. 2218 

 2219 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Mas 2220 

Graça, por favor, aqui é “ou” formular. Quem não tem nada tem de fazer os 2221 

três: formular, aplicar e acompanhar. Quem já tem aplica e acompanha. 2222 

 2223 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2224 

Centro-Oeste)  –   Exatamente. Isso é que nós temos de garantir: o processo. 2225 

Eu acho que essa idéia do Marcelo é boa, porque nós garantimos todo o 2226 

processo. Quero dizer, vista a carapuça do que precisa. É verdade. Você faz o 2227 

que você se enquadra. Pode ser assim então? 2228 

 2229 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2230 

DO CNPC) – E o primeiro verbo como que fica? 2231 

 2232 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2233 

Centro-Oeste)  –    Estimular, eu acho. 2234 

 2235 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2236 

DO CNPC) – Estimular a cooperação?  2237 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2238 

Centro-Oeste)  – Eu não consegui entender porque essa troca de fomentar, 2239 

porque para mim fomentar é isso: criar condições para. 2240 

 2241 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Mas 2242 

fomentar não significa dar o recurso financeiro? 2243 

 2244 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2245 

Centro-Oeste)  – É também tem isso. Eu acho que é por conta disso. É 2246 

verdade. 2247 

 2248 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2249 

DO CNPC) – Criar condições nessa perspectiva da verba pública. 2250 

 2251 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2252 

Centro-Oeste)  – Nas perspectivas econômicas. Então, eu acho que é isso 2253 

mesmo, é estímulo. Vozes simultâneas. Não me incomoda não. A leitura fica 2254 

assim: estimular ou incentivar a cooperação entre União, Estados, Distrito 2255 

Federal e Municípios para formulação, realização e acompanhamento de 2256 

políticas públicas na área da cultura. Temos de decidir qual palavra vamos 2257 

usar. Estimular ou incentivar. 2258 

 2259 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Eu posso 2260 

fazer uma agenda com o Prefeito e chamá-la de estímulo. Eu fui lá conversei 2261 

com ele, é um estímulo. Agora, incentivar é mais profundo que fazer um 2262 

estímulo. Eu acho. 2263 

 2264 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2265 

Centro-Oeste)  – Tudo bem pode ser incentivar. 2266 

 2267 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2268 

DO CNPC) – Então, fica só incentivar? Eu posso ler aqui? Então, ficou assim: 2269 

incentivar a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios 2270 
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para formulação, realização e acompanhamento de políticas públicas na área 2271 

da cultura e em especial as atinentes... 2272 

 2273 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2274 

Centro-Oeste)  – Não. Em especial sai fora. Pára na cultura. O item oito: eles 2275 

mandam suprimir integralmente. Está escrito aqui: incitar os governos federal, 2276 

estadual, distrital e municipal e as organizações públicas e privadas na 2277 

realização de encontros locais, regionais ou nacionais periódicos. Organização 2278 

do quê? De que tipo? Eu nãos sei se nós temos essa competência. 2279 

 2280 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2281 

DO CNPC) – Na verdade aqui é o contrário, Graça, eles entenderam que essa 2282 

é uma competência já implícita de todo Conselho. O CNPC possui 2283 

implicitamente essa competência. Portanto, os seus órgãos também possuem. 2284 

Então, seria redundante falar agora. E por ser muito genérico. 2285 

 2286 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2287 

Centro-Oeste) – Por outro lado, ou se defini, por exemplo, se tem seminários 2288 

como é feito agora, ou se defini que é feito periodicamente com determinados 2289 

objetivos, ou então... De qualquer forma isso é instrumento de trabalho pelo 2290 

que você está dizendo. Vozes fora do microfone. OK? Portanto, esse item deve 2291 

ser excluído. Aí, como abriu um lá em cima e apagou um embaixo, voltemos 2292 

aos números normais de novo. No nono, nós vamos ter: subsidiar o Plenário do 2293 

CNPC – a orientação é para retirar o Plenário e deixar apenas CNPC – não é 2294 

isso Marcelo? Na avaliação das diretrizes e no acompanhamento do Plano 2295 

Nacional de Cultura. No décimo: propor a formulação de parâmetros para a 2296 

realização de editais públicos e de políticas de fomento ao setor afim e para a 2297 

avaliação da execução dos diversos mecanismos de incentivos cultural. Eu 2298 

acho que esse é um dos papéis mais determinantes que deveríamos ter 2299 

mesmo. 2300 

 2301 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – 2302 

Considerando a retirada de “a formulação de”, que é a preposição ali – eu acho 2303 
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ainda que haveria necessidade e trocar a frase “realização de editais”. É para a 2304 

elaboração, formulação de editais. 2305 

 2306 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2307 

Centro-Oeste) – A formulação de editais. É verdade não precisa da palavra 2308 

realização.  2309 

 2310 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Eu 2311 

coloquei elaboração aqui no mesmo rascunho. 2312 

 2313 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2314 

DO CNPC) – Já é o que está proposto nas alterações. 2315 

 2316 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – 2317 

Desculpem-me, foi uma anotação errada aqui. 2318 

 2319 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2320 

Centro-Oeste) – Propor parâmetros para a elaboração e editais. Ok? No 2321 

décimo primeiro, também suprimir a palavra “Plenário”, auxiliar o CNPC em 2322 

matérias relativas aos setores concernentes respondendo as demandas do 2323 

Plenário. 2324 

 2325 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Eu só 2326 

fiquei em dúvida em relação a como fazer isso aí. 2327 

 2328 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2329 

Centro-Oeste) – Isso também me ocorreu. Eu fiquei pensando chega uma 2330 

questão pontual numa determinada área, não necessariamente aqui no Livro e 2331 

Leitura, é como nós temos lá na Universidade e tem de dar parecer no 2332 

processo. De que a área que você é? Então, no nosso Conselho editorial 2333 

temos uma equipe para cada área do conhecimento. Como isso vai ser 2334 

encaminhado, isso volta, portanto, para a Câmara, ou para o Colegiado, ou... ? 2335 

 2336 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2337 

DO CNPC) – Na verdade, vocês vão ter de decidir a forma de trabalho no 2338 

regimento interno próprio do Colegiado. Então, eu acho que essa discussão já 2339 

está ocorrendo no regimento de você ela acaba sendo indiretamente atacada 2340 

desde esse momento. Mas vocês vão ter essa tarefa de como será a dinâmica 2341 

de trabalho de vocês e dentro desses parâmetros dado pelo regimento interno 2342 

do Conselho pensar no regimento interno de vocês. Vão existir pedidos de 2343 

informação que serão emitidos pelo Plenário do Conselho e vocês terão de ver 2344 

qual é a melhor forma de trabalhar esse tipo de documento. 2345 

 2346 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – 2347 

Marcelo, a dúvida que eu levanto aqui é porque o Plenário é algo que está 2348 

acontecendo, não é uma formulação a posterior. A Plenária é o que está 2349 

acontecendo. É isso que eu levantei como dúvida aqui, porque eu não expliquei 2350 

antes, mas as demandas do Plenário, eu quero dizer, nós estaremos presentes 2351 

ao Plenário para poder atender às demandas? 2352 

 2353 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2354 

DO CNPC) – Não. Elas serão encaminhadas para vocês. 2355 

 2356 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Pois 2357 

é. Então, não está de acordo a redação aqui. Não atenderemos a demanda do 2358 

Plenário, porque o Plenário não é uma entidade é um acontecimento. 2359 

 2360 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2361 

DO CNPC) – O Plenário é um órgão como vocês são um órgão do Conselho. 2362 

 2363 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2364 

Centro-Oeste) – O Plenário é a reunião de todos os representantes. 2365 

 2366 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Sim, 2367 

mas ela existe quando ela está acontecendo. 2368 

 2369 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2370 

Centro-Oeste) – Sim, mas ela é uma estrutura. O Plenário na reunião do dia 2371 

tal. 2372 

 2373 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Na 2374 

reunião da plenária, mas a plenária não existe fora da reunião. 2375 

 2376 

A SRA. ROSA LIMA (Representante da Região Norte) – Se você 2377 

observar o estatuto das entidades tem como órgão: diretoria, plenário, 2378 

assembléia. 2379 

 2380 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Olha. No 2381 

artigo dois, item um, o Plenário é um órgão que compõe o Conselho. 2382 

 2383 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2384 

DO CNPC) – Porque eu acho que está tendo uma questão semântica aí, não é 2385 

plenária é plenário. Plenária é a reunião em si, e Plenário é o órgão. 2386 

 2387 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2388 

Centro-Oeste) – O que fica é isto que está posto aí, por exemplo, auxiliar o 2389 

CNPC em matérias relativas aos setores concernentes. Auxiliar como? Isso 2390 

volta para os colegiados de que forma, nas diferentes situações que ocorrerão? 2391 

Então, está implícito aqui que esse auxílio existe um retorno ou representante 2392 

do Conselho vai ter que dar resposta lá em plenário? 2393 

 2394 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2395 

DO CNPC) – Das duas formas. 2396 

 2397 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2398 

Centro-Oeste) – É porque de qualquer forma essas duas coisas precisam ficar 2399 

claras. Se o representante diz o seguinte: olha, eu não tenho competência para 2400 

isso e tem de voltar para uma reunião do nosso colegiado, quero dizer, tem as 2401 

duas formas de atendimento da demanda do CNPC então, pelo representante 2402 

e pelo próprio colegiado. Eu acho que tem é de especificar essas duas 2403 
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possibilidades aí. Tanto na idéia da representação quanto pelo por pareceres 2404 

técnicos específicos quando esses forem necessários. 2405 

 2406 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2407 

DO CNPC) – A idéia é que foi não esgotar as possibilidades, porque podem 2408 

haver outras possibilidades também. Na medida em que elencarmos as duas 2409 

possibilidades nós estaríamos automaticamente excluindo uma terceira. Então, 2410 

a idéia era justamente não especificar. Porque, por exemplo, às vezes um 2411 

assunto pode ser tão específico, tão específico que vocês aqui sugerem que 2412 

um especialista na área vá até a próxima reunião do Plenário do CNPC para 2413 

prestar informações. Às vezes, nem a Câmara possui competência. 2414 

 2415 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – A 2416 

discussão aqui complica um pouco se for nesse sentido. 2417 

 2418 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2419 

Centro-Oeste) – Mas não é dizer o que nós vamos fazer. É dizer essas duas 2420 

instâncias. 2421 

 2422 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 2423 

Mas Graça, espera um pouquinho, essa redação aqui permite múltiplas 2424 

interpretações do que é auxiliar, e isso é complicado, ou seja, nós estamos 2425 

tratando do regimento interno que é como uma pesquisa que, dentro de alguns 2426 

parâmetros, funciona como uma pesquisa. Não pode ser um regimento interno 2427 

vago. E aí nós estamos na seguinte questão: auxiliar aqui já – o Marcelo tem 2428 

razão – e nós não sabemos como se dará esse diálogo e suas interfaces, nós 2429 

não sabemos, ou seja, o artigo onze, esse item onze está, realmente, 2430 

complicado.  2431 

 2432 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2433 

Centro-Oeste) – E ele é determinante. 2434 

 2435 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 2436 

Sim, ele é determinante, é por isso que nós estamos discutindo. 2437 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2438 

Centro-Oeste) – E ele é determinante na condição e na formulação do que vai 2439 

ser discutido. 2440 

 2441 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2442 

DO CNPC) – Eu acho que – respondendo ao Rui – realmente o regimento não 2443 

pode ser vago, mas ele tem de ser genérico, porque existem outros colegiados 2444 

também que são órgãos do Conselho. Então, o regimento interno tem de fazer 2445 

um malabarismo, o pessoal, que dê suporte para a realidade, para as 2446 

características, para as especificidades de todos os colegiados né? Então, a 2447 

idéia de deixar em aberto é, justamente, para tentar atender a todas as 2448 

situações. Na medida em que eu elenco um ou dois eu elimino um terceiro. 2449 

 2450 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2451 

Centro-Oeste) – Não. Eu não estou caminhando por aí não.  2452 

 2453 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 2454 

Eu tenho uma proposta que cabe dentro do que você está dizendo aí, só que 2455 

vai mudar um pouco a redação, ficaria: subsidiar o CNPC em matérias relativas 2456 

aos setores concernentes. 2457 

 2458 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – E as 2459 

demandas do Plenário como é que ficam? 2460 

 2461 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2462 

Centro-Oeste) – O problema é exatamente esse. Deixa-me dar uma 2463 

explicação bem pontual. Olha só, eu tenho um Conselho editorial na 2464 

Universidade, lá na editora, e nós temos representação das várias áreas do 2465 

conhecimento, só tem um área que tem cadeira permanente, que é o curso de 2466 

letras, pela natureza do trabalho. Correto? Mas quando você coloca lá área de 2467 

engenharia da terra, eu posso tanto ter um geógrafo como um agrônomo e um 2468 

geólogo lá para os cursos que já temos, e tem hora que nós temos problemas 2469 

tão pontuais, Marcelo, que não podemos... Nenhum deles está habilitado. O 2470 

que temos de fazer? Temos de buscar um conselheiro ad hoc que vai dar um 2471 
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parecer que será trazido à reunião do Conselho e nós aprovamos aquele 2472 

parecer ou não. Qual é a minha preocupação, especificamente, no que diz 2473 

respeito a isto aqui, é garantir que nem tudo seja resolvido em plenária do 2474 

CNPC pela representação. Para não se colocar uma camisa de força num 2475 

representante. Como já aconteceu da Rosely dizer para mim: “não tem 2476 

competência para falar de biblioteca Graça”. Você está entendendo? Precisa 2477 

haver aqui, eu não estou dizendo para especificarmos qual a natureza da 2478 

demanda, mas tem de ficar dito que tanto pode ser resolvido pela 2479 

representação como poderá ser encaminhado para o Conselho específico, ou 2480 

colegiado específico, para que isso seja discutido. É só isso. 2481 

 2482 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 2483 

Mas a sua sugestão é “e” e ou”ou é “ou”? 2484 

 2485 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2486 

Centro-Oeste) – É “e”, “ou”. 2487 

 2488 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – A 2489 

pergunta que eu faço é; “e/ou” o quê? 2490 

 2491 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2492 

DO CNPC) – Então, não dá para sabermos tudo que pode acontecer. Por 2493 

exemplo... 2494 

 2495 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2496 

Centro-Oeste) – Mas não precisa especificar o que vai acontecer. É só dizer o 2497 

seguinte... 2498 

 2499 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – A 2500 

assessoria técnica que ele está dizendo é... 2501 

 2502 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2503 

Centro-Oeste) – O que vier a acontecer quem que é o porta voz lá? No caso 2504 

específico é o representante da Câmara, se ele diz o seguinte: “a condução 2505 
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que está sendo dada para esta questão necessita de uma discussão mais 2506 

aprofundada na nossa Câmara”. É isso que eu quero garantir. Que ele não 2507 

resolva. Estão entendendo? Porque senão pode haver uma pressão para que a 2508 

questão se discuta ali, pois a representação já está lá. É só isso. E nesse caso 2509 

específico nós não estamos dizendo qual é a natureza do evento, é só garantir 2510 

que haja possibilidade do representante quando não se sentir habilitado a 2511 

responder uma questão, a uma demanda do plenário encaminhem-a a Câmara, 2512 

ao Colegiado. 2513 

 2514 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2515 

DO CNPC) – Eu vou fazer uma observação e já vou fazer uma sugestão para 2516 

vocês. Na verdade quando o grupo de trabalho pensou nesse inciso pensou 2517 

muito mais na tramitação de, por exemplo, um pedido de informação – vou dar 2518 

um exemplo aqui bem rápido – a conferência está com algum problema na 2519 

área de Livro e Leitura, como que ela vai fazer para consultar o colegiado? Vai 2520 

mandar um pedido de informação para o plenário e ele irá lê-lo em plenário, o 2521 

conselheiro vai dar as informações ou vai se declarar incompetente para isso e 2522 

vai remetê-lo ao colegiado. Então, a sugestão que faço para vocês não seria de 2523 

procuramos uma redação específica – não precisamos preocupar com isso – 2524 

isso vai ficar a cargo do grupo de trabalho. O que nós podemos tentar chegar a 2525 

um consenso aqui de buscar a idéia que você trouxe e colocar isso em termos 2526 

gerais, genéricos. Não sugerir uma redação ou substituição, mas muito mais 2527 

uma recomendação genérica para a redação desse artigo. 2528 

 2529 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2530 

Centro-Oeste) – Isso é muito importante Marcelo, porque eu já me senti em 2531 

saias justas em outros órgãos colegiados, em que você precisa dar uma 2532 

postura ali na hora, porque afinal você é representante. Isso já aconteceu 2533 

demais. Devida a urgência, devido a uma série de coisas. Nós já vivemos isso 2534 

especificamente com a sensibilidade. Foi ou não foi Oscar? Então, na 2535 

realidade, o que acontece? Diante de uma urgência você deixa de contemplar. 2536 

Necessariamente, eu acho que os poderes do representante têm de ser 2537 

limitados. E nas questões específicas é o Colegiado que tem de dar a palavra 2538 

final. Não se pode transferir essa responsabilidade para outra instância do 2539 
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Conselho Nacional. Vozes fora do microfone. Isso sabe que vai surgir diante de 2540 

uma demanda. É só isso. 2541 

 2542 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2543 

DO CNPC) – Só para dar uma idéia prática para vocês. Vamos imaginar que 2544 

um grupo de trabalho faça um pedido de informações à Câmara, ao Colegiado, 2545 

agora, né? Esse grupo de trabalho vai mandar o pedido de informações ao 2546 

Plenário, com uma antecedência mínima, nós vamos inseri-lo na pauta de 2547 

trabalho e vai ser enviado para todos os Conselheiros. A idéia é mandar essa 2548 

pauta do Conselho para todos conheçam, e aí a partir do momento que vocês 2549 

passam a conhecer a pauta, podem pensar nessa possibilidade também: 2550 

mandar um técnico sem problema nenhum. Ele vai subsidiar o representante 2551 

no Plenário. 2552 

 2553 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2554 

Centro-Oeste) – Ele só não funciona... Eu tenho com clareza isso, só não vai 2555 

funcionar se precisar de algum tipo de estudo. Deixa-me dar um exemplo claro: 2556 

no final de 2006 nós nos reunimos aqui para terminar a formulação do PNLL e 2557 

foi dividido em várias áreas, num grupo de trabalho. E as áreas foram dividas 2558 

pelo perfil profissional de cada um. Então, você tinha o pessoal ligado ao 2559 

comércio, teve um grupo de trabalho dos editores, dos distribuidores, teve um 2560 

grupo de trabalho específico dos autores, e outro dos promotores de leitura. 2561 

Por quê? Você Poe até discutir aqui no coletivo, mas a formulação de alguma 2562 

cosia que necessita de uma especialidade precisa ser feita por aquele grupo. 2563 

Não é à toa que o Colegiado é formado das mais diferentes representações. É 2564 

nesse sentido. A ida de um técnico, eu acho que é em última instância. É se a 2565 

cosia for muito complicado. Entendeu? É para ter essa coisa regulamentada, 2566 

sabe Marcelo? A demanda vem, como que ela chega? Chega no Plenário, se 2567 

for por um grupo de estudo, ela volta ao Plenário ou ele vem direto para o 2568 

próprio Colegiado? Para nós, efetivamente, não se atropelados pelas coisas 2569 

como, atualmente, somos atropelados e passar batido. A minha preocupação 2570 

aqui, é porque você não tem idéia de como foi a discussão da acessibilidade 2571 

aqui dentro e outras coisas ficaram, porque você tem um promotor na sua 2572 

jugular, é brincadeira, e foi isso que aconteceu conosco. De repente, você se 2573 
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virar, de se posicionar diante de uma situação extremamente complexa, e isso 2574 

não ter o tempo ágil que precisa, e colocar o outro que está na representação 2575 

nessa sinuca. Eu acho que essa recomendação que você colocou é 2576 

fundamental. Existem várias possibilidades de atender a esta demanda. Seja 2577 

pela representação, seja por uma solicitação para a própria... Porque de 2578 

repente você pode convocar uma parte do Colegiado. Dizer: olha os que forem 2579 

representantes do setor de promoção de leitura se reúnam e resolvam isso. 2580 

 2581 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – E 2582 

aí tem outra questão que é o pedido de vista. 2583 

 2584 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2585 

Centro-Oeste) – Isso. Eu acho que é só garantia. 2586 

 2587 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – E 2588 

aí recorre... 2589 

 2590 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2591 

Centro-Oeste) – Para que todo o resto que nós fizemos anteriormente faça 2592 

sentido. 2593 

 2594 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2595 

DO CNPC) – Qual é a sua sugestão Graça? Que eu já anoto aqui. 2596 

 2597 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2598 

Centro-Oeste) – Eu queria que nós pudéssemos até ser uma das questões de 2599 

redigir fora, mas fazer essa lembrança de forma de participação no Colegiado 2600 

em demandas específicas.  2601 

 2602 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 2603 

Deixaríamos a resposta para essa discussão para até domingo. Ótimo. 2604 

 2605 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2606 

DO CNPC) – Nem precisaria. Se vocês quiserem vai como uma recomendação 2607 

genérica. Agora, quem vai pensar na redação é o grupo de trabalho. 2608 

 2609 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2610 

Centro-Oeste) –  Também pode ser.   2611 

 2612 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 2613 

Eu acho que seria melhor fazer a solução mais... 2614 

 2615 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2616 

DO CNPC) – Eu coloquei aqui uma coisa mais... Eu posso ler para vocês? 2617 

Recomenda-se que seja incorporada ao inciso onze a necessidade de se 2618 

constar a forma de participação do Colegiado em demandas específicas.  2619 

 2620 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2621 

Centro-Oeste) –  Eu acho que é isso. Aprovado? 2622 

 2623 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2624 

DO CNPC) – E retira a palavra “plenário”, né? 2625 

 2626 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2627 

Centro-Oeste) –  E retira a palavra “plenário”. No décimo segundo, nós vamos 2628 

substituir a expressão “concorrer para” por “incentivar”. Ficando assim: 2629 

Incentivar a valorização das atividades e profissões culturais e para a 2630 

promoção de atividades de pesquisa e de formação de profissionais e de 2631 

públicos para o setor que representam. Eu, pessoalmente, acho que misturou 2632 

duas coisas aqui. Olha só valorização das atividades e profissões culturais. 2633 

Isso é uma coisa. Quando se fala  a promoção de atividades de pesquisa, é de 2634 

quê? Estão entendendo? Se nós estivermos nos dando com uma instituição de 2635 

ensino, nós sabemos o que é? Mas que pesquisa que é essa aqui? Se vocês 2636 

está falando da valorização das atividades e profissões culturais têm a ver com 2637 

a formação de profissionais e depois vêm públicos para o setor que representa. 2638 

A coisa está meio embolada. Formação de público é uma coisa. 2639 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2640 

DO CNPC) – A sua sugestão é que desmembrasse isso? 2641 

 2642 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2643 

Centro-Oeste) – Nós temos de desmembrar as três coisas que estão sendo 2644 

proposta. Eu sugiro o seguinte: incentivar a valorização das atividades e 2645 

profissionais culturais e formação de profissionais. Isso aqui tem a ver. As 2646 

atividades e profissões culturais tema ver com a formação de profissionais. 2647 

 2648 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2649 

DO CNPC) – Tirar a pesquisa. 2650 

 2651 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2652 

Centro-Oeste) – A pesquisa aqui está solta. Eu não sei. Como é essa 2653 

atividade de pesquisa? 2654 

 2655 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Já tinha 2656 

isso no artigo anterior que era aquele do artigo terceiro de realizar estudos e 2657 

pesquisas. 2658 

 2659 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2660 

Centro-Oeste) – Exatamente. Já tem pesquisa aqui. Identificação e 2661 

diagnóstico têm-se pesquisa então. Eu acho que esse item aqui tem de se 2662 

subdividir em: formação profissional, garantir atividade e profissões culturais, 2663 

que é o produtor cultural, enfim, tudo o que é da demanda de cada um. E 2664 

garantir formação continuada de profissionais. Aí diz respeito à atuação disso 2665 

aí. Agora, formação de público, para mim já é outra coisa, quero dizer, 2666 

atividades para formação de público, já é outra coisa. Não está ligado a 2667 

questão profissional, porque senão nós não conseguimos. O que é formação 2668 

de público para nós? Para nós é formação de leitor.  2669 

 2670 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2671 

DO CNPC) – Então, só para encaminhar nós podemos pegar bem rapidamente 2672 
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os três itens e fazer uma sugestão genérica para que eles desmembrem. 2673 

Então, nós pegamos as três idéias. 2674 

 2675 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2676 

Centro-Oeste) – Eu acho que pode excluir, como Sônia falou, promoção de 2677 

atividade de pesquisa. Porque isso já está contemplado no item três.  2678 

 2679 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2680 

DO CNPC) – Então, sugere a exclusão de promoção de atividade de pesquisa. 2681 

 2682 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Eu 2683 

gostaria de fazer uma observação aqui, lá naquele terceiro, que nós acabamos 2684 

passando. Dizia realizar estudos e isso não é competência nossa. 2685 

 2686 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2687 

Centro-Oeste) – Não. Já mandou tirar para propor e acompanhar. 2688 

 2689 

A SRA. ROSÁLIA GUEDES (Representante do PNLL) – Para mim tem 2690 

diferença entre estudo e pesquisa. No item três é propor e acompanhar 2691 

estudos que permitam identificação, diagnóstico, etc. Estudos que permitam 2692 

identificação e aqui está promoção de atividade de pesquisa. Eu acredito que 2693 

são ações diferentes.  2694 

 2695 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2696 

Centro-Oeste) – Mas dar para incluir aqui Rosália, sabe porque? Porque nós 2697 

incluímos pesquisas no item três. Vozes simultâneas. 2698 

 2699 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2700 

DO CNPC) – Deixem-me fazer uma observação no item três fala de realizar 2701 

estudos que é uma competência do Colegiado, nesse inciso é incentivar a 2702 

valorização das atividades, ou seja, não é uma atribuição de vocês é de outros, 2703 

de terceiros e vocês vão incentivar isso. 2704 

 2705 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2706 

Centro-Oeste) – Mas o problema é que está tudo misturado. Incentivar a 2707 

cooperação de atividades e produção culturais para a promoção. Tem alguma 2708 

coisa faltando aqui.  2709 

 2710 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 2711 

Eu posso dar uma sugestão: é só desmembrar o bloco. Olha só, incentivar a 2712 

cooperação de atividades e produção culturais. Item a parte: formação 2713 

permanente de profissionais nas atividades de pesquisa; e no, final, a questão 2714 

dos cursos que ficaria a parte. Porque qual é o problema? 2715 

 2716 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2717 

Centro-Oeste) – Não tem problema nenhum, a questão é que está dando 2718 

margem para não entender. 2719 

 2720 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 2721 

Mas eu gostaria que você esclarecesse. Eu estou tentando dar uma margem 2722 

de esclarecimento e você está dizendo que não. Qual é o problema que está 2723 

tendo? 2724 

 2725 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2726 

Centro-Oeste) – Mas eu não falei isso não, Rui. Vamos ver se você entende. 2727 

O que eu estou dizendo é incentivar a valorização das atividades culturais – 2728 

olha a redação – e para a promoção de atividade de pesquisa e de formação. 2729 

O que eu estou tendo a sensação é que cortaram alguma coisa, Marcelo, numa 2730 

redação anterior e está faltando a amarração para entendermos o que é isso. 2731 

 2732 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 2733 

Então, porque que nós não desmembramos isso aí? Fica mais fácil. 2734 

 2735 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2736 

DO CNPC) – É porque na verdade precisaria suprimir um segundo para. Tem 2737 

dois para. Precisa suprimir os dois. Ficaria assim: incentivar a valorização das 2738 

atividades culturais e a promoção. Tira esse segundo para. 2739 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2740 

Centro-Oeste) – Continua sem sentido. E a promoção de atividade de 2741 

pesquisa. Se nós estamos falando que lá atrás está dizendo que estudo é uma 2742 

coisa e pesquisa é outra. Aqui a pesquisa não está dizendo nada. 2743 

 2744 

A SRA. SIGRID DUTRA (Federação das Associações Brasileiras de 2745 

Bibliotecários) – Eu acho que a pesquisa aqui está muito voltada. Não pode 2746 

estar separada da formação profissional, tem de ser uma coisa só. 2747 

 2748 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2749 

Centro-Oeste) – Mesmo com formação profissional fica vago. Pesquisa do 2750 

quê? Você tem alguma referência anterior para nos esclarecer Marcelo? 2751 

 2752 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2753 

DO CNPC) – Na verdade, a discussão que se deu foi no sentido de que essas 2754 

pesquisas seriam de entidades e associações e que deveriam ser estimuladas 2755 

por vocês. Então o Colegiado, na medida em que sabe de um plano de 2756 

pesquisa de uma Universidade, é interessante para o Colegiado... 2757 

 2758 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2759 

Centro-Oeste) – Você está vendo; se for ainda plano de pesquisa de uma 2760 

Universidade, aí é que não cabe aqui. É só para nós não ficarmos com aquelas 2761 

coisas que ninguém sabe de nada. 2762 

 2763 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Pessoal só um 2764 

minuto. A nossa taquígrafa disse que vocês estão falando muito longe do 2765 

microfone. Aproximem o microfone da boca para gravar direito. Nós temos uma 2766 

ata maravilha, senão vocês vão ver a dor de cabeça que vai ser. 2767 

 2768 

A SRA. ROSA LIMA (Representante da Região Norte) – Só uma 2769 

sugestão. Essa pesquisa não está relacionada à questão do mercado? Não 2770 

está ligada a questão da produção? 2771 

 2772 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2773 

Centro-Oeste) – Pode ser, mas temos de definir que pesquisa é essa. É só 2774 

isso que eu estou dizendo. Desmembrando ou não. Eu só estou querendo 2775 

garantir compreensão do que nós estamos escrevendo aqui. E não está claro. 2776 

É só isso. Não tem problema nenhum com a pesquisa, pelo contrário, agora 2777 

pesquisa acadêmica é outra coisa. Pesquisa de mercado é outra 2778 

completamente diferente. 2779 

 2780 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2781 

DO CNPC) – Não poderíamos deixar genérico, pesquisa, e contemplaria tanto 2782 

uma quanto a outra. 2783 

 2784 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Mas 2785 

eu acho que deveria dizer, ainda que genérico, a pesquisa tem de se referir a 2786 

alguma coisa, a alguma área: é mercado, índice de leitura. 2787 

 2788 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2789 

DO CNPC) – Eu sei. Metodologicamente falando, ela precisa estar vinculada, 2790 

agora, no nosso regimento nós precisamos referir a essa questão 2791 

metodológica? 2792 

 2793 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2794 

Centro-Oeste) – Com relação à pesquisa sim. 2795 

 2796 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Eu 2797 

penso que ficaria melhor se, no mínimo, se separasse aqui e melhorasse a 2798 

questão da pesquisa no caso quando se referir a ela. 2799 

 2800 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2801 

Centro-Oeste) – Botar um item específico para a pesquisa. Não tem problema 2802 

nenhum. 2803 

 2804 

A SRA. ROSA LIMA (Representante da Região Norte) – Como a 2805 

Rosália falou. Incluir a pesquisa no outro item, onde tem diagnóstico. 2806 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2807 

Centro-Oeste) – Porque enquanto falamos de pesquisa acadêmica, está 2808 

implícito metodologia, instrumento de pesquisa, objeto de pesquisa. Isso tudo 2809 

já está definido. Se a pesquisa é acadêmica eu não preciso nem detalhar isso. 2810 

Porque é da natureza constitutiva dela. Se for pesquisa de mercado é outro 2811 

departamento. Agora, o que me tumultuou a cabeça aqui é que tem de se 2812 

incentivar a pesquisa, se for de órgão tem de se saber para o quê que é isso. 2813 

Isso vai subsidiar alguma coisa. Por isso, que aquele item lá atrás, Rosália, faz 2814 

mais sentido.  2815 

 2816 

A SRA. ROSÁLIA GUEDES (Representante do PNLL) – Eu não vejo 2817 

qual é o seu problema. Deixar a pesquisa ampla. Que bom será se tem 2818 

pesquisa na área acadêmica, de mercado. É pesquisa na área cultural. 2819 

 2820 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2821 

Centro-Oeste) – Só que Rosália, aqui nós não estamos garantindo isso. Nós 2822 

estamos fechando a pesquisa dentro de um conceito profissional, com 2823 

atividade profissional e com um público. É só isso que eu quero: retira a 2824 

pesquisa daí para dar a ela a abrangência que ela tem. Não tem problema 2825 

nenhum, eu não estou querendo que defina que tipo de pesquisa que é. Você 2826 

está entendendo Marcelo. É porque se ficar assim... 2827 

 2828 

A SRA. ROSÁLIA GUEDES (Representante do PNLL) – Não caberia 2829 

aqui um item novo? 2830 

 2831 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2832 

Centro-Oeste) – Se ficar aqui você não garante essa amplitude que você está 2833 

querendo. 2834 

 2835 

A SRA. ROSÁLIA GUEDES (Representante do PNLL) – Graça, mas 2836 

eu acho que começou assim como o Marcelo disse. Vamos identificar os três 2837 

itens desmembrá-lo. Pronto, desmembramos os três e estão os três 2838 

contemplados. 2839 

 2840 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2841 

DO CNPC) – Graça. Poderia ficar assim: Incentivar a valorização das 2842 

atividades e profissões culturais e a formação de profissionais, e um outro item: 2843 

incentivar a valorização e a promoção de atividades de pesquisa. 2844 

 2845 

A SRA. ROSÁLIA GUEDES (Representante do PNLL) – Ficou ótimo. 2846 

 2847 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2848 

DO CNPC) – Aí, só ficou uma dúvida para mim, a formação de público. Onde 2849 

nós colocamos? 2850 

 2851 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2852 

Centro-Oeste) – Mas é incentivar nos diferentes setores, isso é o mais claro de 2853 

todos. Você tem de ter público para tudo que se faz. 2854 

 2855 

A SRA. ROSÁLIA GUEDES (Representante do PNLL) – É só fazer 2856 

três itens daquele... Voz fora do microfone. Não, porque ele colocou ali a 2857 

promoção, não é só a valorização. 2858 

 2859 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2860 

Centro-Oeste) – Promoção de formação de profissionais significa garantir, 2861 

promover meios para que os profissionais se formem, atualizem. Isso é outra 2862 

coisa. 2863 

 2864 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 2865 

Seria bom ressaltar que é profissional da área. Porque a denominação 2866 

genérica permite que se diversifique um pouco na área de atuação. 2867 

 2868 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2869 

Centro-Oeste) – Não porque aqui é específico da cultura. Tanto é Rui que lá 2870 

no Conselho nós já tivemos uma discussão específica até como que o MEC 2871 

poderia garantir formações específicas. Lembra disso? 2872 

 2873 
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O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 2874 

Nós estamos falando de estados. Minha preocupação é lá na frente. 2875 

 2876 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2877 

DO CNPC) – Pessoal. Eu vou fazer uma sugestão de encaminhamento então 2878 

Graça. Assim que terminarmos a discussão eu faço uma proposta para vocês 2879 

para desmembrar em três itens, coloco os três itens, provavelmente vai haver 2880 

algum problema na minha redação, eu submeto de novo e vocês deliberam. 2881 

Pode ser? Nós avançamos para o próximo item.  2882 

 2883 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2884 

Centro-Oeste) – Ok. No décimo terceiro então: subsidiar o Plenário na 2885 

elaboração de resoluções, proposições e recomendações e moções no âmbito 2886 

do CNPC e do SFC, o que é isso mesmo? 2887 

 2888 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2889 

DO CNPC) – Sistema Federal de Cultura. Vocês entenderam aqui porque é 2890 

plenário né? Aqui não foi mudado porque resolução, proposições e 2891 

recomendações e moções estão no âmbito do... 2892 

 2893 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2894 

Centro-Oeste) – Você está vendo como essa aqui tem tudo a ver com a 2895 

décima primeira. Ela tem a ver, mas aqui já é bem genérica, e lá bem 2896 

específica. Por isso que temos de garantir aqui. Ok? Décimo quarto – debater e 2897 

emitir parecer sobre consulta que lhe for encaminhada pelo Plenário.  2898 

 2899 

Voz fora do microfone. 2900 

 2901 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Aqui 2902 

Graça eu acho que complementa um pouco aquela dúvida que havia de como 2903 

seria a ação do Colegiado. Nós iremos receber a consulta enviada pelo 2904 

Conselho e vai debater e emitir um parecer. Isso complementa aquela dúvida. 2905 

 2906 



 88/143 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2907 

Centro-Oeste) – Elas têm muito a ver.  2908 

 2909 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2910 

DO CNPC) – Sem prejuízo das duas possibilidades. O membro e o Colegiado. 2911 

 2912 

A SRA. ROSÁLIA GUEDES (Representante do PNLL) – Como eu sou 2913 

lingüista eu sou chata.  Eu não gosto de debater parecer. Eu acho que parecer 2914 

nós não debatemos. 2915 

 2916 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2917 

DO CNPC) – As idéias são debatidas. 2918 

 2919 

A SRA. ROSÁLIA GUEDES (Representante do PNLL) – Nós não 2920 

debatemos um parecer, mas avaliamos um parecer. 2921 

 2922 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2923 

Centro-Oeste) –  Debate as idéias que vão constituir o parecer.  2924 

 2925 

A SRA. ROSÁLIA GUEDES (Representante do PNLL) – Mas aqui está 2926 

debater e emitir parecer. Debater alguma coisa. 2927 

 2928 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2929 

Centro-Oeste) –   Eu coloco o quê Rosália? 2930 

 2931 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2932 

DO CNPC) – Avaliar, deliberar e emitir parecer. 2933 

 2934 

A SRA. ROSÁLIA GUEDES (Representante do PNLL) – Eu tirei 2935 

debater e coloquei avaliar. Mas eu acho que ainda falta o outro verbo que tu 2936 

colocaste. 2937 

 2938 

A SRA. MARIA LÚCIA QUEIROZ (Associação Brasileira de Editores 2939 

de Livros) – Na avaliação há discussão do debate. 2940 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2941 

Centro-Oeste) – No artigo dez os Colegiados setoriais  serão tripartites, esse 2942 

tripartites sai, compostos por titulares e suplentes, representantes do poder 2943 

público, da sociedade civil, e retira-se a frase “e dos setores artísticos e 2944 

culturais, desde que dotados de notório saber” ou suprimi-se isso e fica: “da 2945 

sociedade civil e de reconhecida atuação no setores atinentes, nomeados pelo 2946 

Ministro de Estado da Cultura, conforme os segmentos e a forma de escolha, 2947 

segundo indicados”.  2948 

 2949 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Eu fiquei 2950 

com uma dúvida porque na realidade as entidades de classe elas – seriam as 2951 

que estão representadas aqui no Colegiado – não seriam esses... não fariam 2952 

parte do setor cultural? Ou elas estariam incluídas como sociedade civil? 2953 

 2954 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2955 

Centro-Oeste) – Essa é a discussão que nós vamos começar a ter agora. Do 2956 

que se chama o quê aqui Sônia. 2957 

 2958 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – O meu 2959 

entendimento aqui é que com isso poderia, eventualmente, quero dizer, as 2960 

entidades de classe que representam o setor artístico e cultural estarem 2961 

ficando excluídas aqui do Colegiado. 2962 

 2963 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2964 

DO CNPC) – Só para dar uma dimensão para vocês. Esse é o ponto que 2965 

sempre é um problema em todos, problema não, mas é a o x da questão em 2966 

todos os Colegiados. Cada Colegiado desde a primeira reunião que nós 2967 

fizemos, tem um entendimento específico com relação a isso a partir da sua 2968 

realidade. Então, por exemplo, música achou que deveria retirar o tripartite e 2969 

achou um termo específico para inserir dentro da sociedade civil. Então, ficou 2970 

poder público – isso não teria de alterar – mas achou um termo que 2971 

contemplasse os artistas, representações regionais, inclusive as associações 2972 

que fazem parte da cadeia produtiva. 2973 

 2974 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2975 

Centro-Oeste) – O que você está chamando de sociedade civil seria então 2976 

todo esse conjunto. 2977 

 2978 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 2979 

DO CNPC) – Aí tem um outro porém. Alguns Colegiados chegaram à 2980 

conclusão de que existem organizações que não, alguns aglomerados, 2981 

Conselhos, mas que não são organizados. É sociedade civil, mas não está 2982 

constituído da forma organizada. Então, cada Colegiado tem a sua 2983 

especificidade, tem a sua particularidade. O grande debate aqui é vocês 2984 

encontrarem uma caracterização específica. 2985 

 2986 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 2987 

Centro-Oeste) – Para mim foi... Sônia porque se nós formos apanhar a 2988 

sociedade civil, Conselhos, Federações, tudo tem a mesma noção. Os 2989 

sindicatos, no caso, não serão todos que participarão. Ai tem que ter uma 2990 

rotação entre eles. As próprias representações de entidades, como ficam? 2991 

Essa é a hora de... 2992 

 2993 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – A 2994 

vantagem do nosso setor é que é o mais organizado, talvez, dos que estão 2995 

contemplados no Conselho. Eventualmente, como determinadas organizações, 2996 

tem um índice de representatividade maior que outras, na realidade o momento 2997 

que aquela entidade está ali está falando em nome de um grupo maior de 2998 

pessoas. É diferente, talvez, do que coisas um pouco mais específicas como o 2999 

teatro, que talvez não tenha uma unidade. 3000 

 3001 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3002 

Centro-Oeste) – Eu acho que aqui agora é a hora de definirmos isso. O que 3003 

nós estamos entendendo por esta sociedade civil e defini-la.  Pra mim o nó da 3004 

questão é exatamente como nós unificamos isso? Como contemplar todas as 3005 

áreas, num regimento que é genérico?  3006 

 3007 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3008 

DO CNPC) – Posso ler sugestão de outras câmaras, só para vocês terem uma 3009 

idéia? Olha aqui a Câmara de Música, Colegiado de música, dentre outras 3010 

recomendações, tem o item três. Recomenda-se que se assegure a 3011 

possibilidade de rotatividade dos representantes da sociedade civil organizada 3012 

e das associações representativas de agentes econômicos, políticos e sociais, 3013 

organizadas em âmbito nacional, conforme prévia indicação a partir de 3014 

respectivas pautas de reunião, ou seja, são duas coisas: uma é a 3015 

caracterização e a outra é a garantia de rotatividade. Que é mais ou menos o 3016 

que a Graça falou. Tem aqui da dança: representantes dos setores artísticos e 3017 

culturais da sociedade civil, é a sugestão deles.  3018 

 3019 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3020 

Centro-Oeste) – E acompanhando a discussão do pessoal fez na música, eu 3021 

sei muito bem porque eles colocaram aquilo daquela forma, porque eles 3022 

haviam comentado comigo que as empresa fonográficas não participaram em 3023 

nenhum momento da discussão das câmaras, mas depois queriam participar 3024 

no Conselho. Estão entendendo? É um jogo de poder. Tem que entender que 3025 

isso aqui na formulação de políticas públicas é um jogo de poder. Então, era 3026 

essa representação, mas tem que ir lá, mostrar a cara, debater e formular. De 3027 

repente, você vai lá e diz que é amigo do rei, não tem amigo do rei nessa hora.  3028 

 3029 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3030 

DO CNPC) – Mais uma sugestão aqui é a de artes visuais. Eles já deram uma 3031 

redação: os Colegiados setoriais serão compostos por titulares e suplentes, 3032 

representantes do poder público e da sociedade civil organizada e/ou dos 3033 

representantes dos setores artísticos e culturais de reconhecida atuação nos 3034 

setores pertinentes.  3035 

 3036 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Você 3037 

poderia ler a primeira, Marcelo? Porque eu acho que das três foi a que me 3038 

pareceu melhor. 3039 

 3040 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3041 

DO CNPC) – Recomenda-se que se assegure a possibilidade de rotatividade 3042 

dos representantes da sociedade civil organizada e das associações 3043 

representativas de agentes econômicos, políticos e sociais, organizadas em 3044 

âmbito nacional, conforme prévia indicação a partir de respectivas pautas de 3045 

reunião 3046 

 3047 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3048 

Centro-Oeste) – Isso é para o escopo do artigo? Dos dez, sem entrar ainda 3049 

nos incisos... 3050 

 3051 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3052 

DO CNPC) – Isso. Do caput. Eu acho que o primeiro foi o da música, ou foi da 3053 

dança? 3054 

 3055 

Várias vozes – Música. 3056 

 3057 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3058 

DO CNPC) – Vou ler a recomendação inteira. Recomenda que se assegure a 3059 

possibilidade de rotatividade dos representantes da sociedade civil organizada 3060 

e das associações representativas de agentes econômicos, políticos e sociais 3061 

organizadas em âmbito nacional, conforme prévia indicação a partir das 3062 

respectivas pautas de reuniões. Notem que continua tripartite para a música. É 3063 

poder público, sociedade civil organizada e associações representativas, que é 3064 

a questão das associações na cadeia produtiva. 3065 

 3066 

A SRA. RAFAELA VICENSINI (PODER PÚBLICO) – Mas eu acho que 3067 

no livro e leitura esse lado tripartite cabe, porque tem realmente a cadeia 3068 

produtiva diferentemente das bibliotecas, dos mediadores. 3069 

 3070 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3071 

Centro-Oeste) – Perfeito. Eu acho que tem de garantir essa estrutura. 3072 

Representação de âmbito nacional, isso é importante. 3073 

 3074 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3075 

DO CNPC) – Quer que leia de novo? 3076 

 3077 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 3078 

Marcelo, esclareça de novo essa questão da rotatividade, por favor. 3079 

 3080 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3081 

DO CNPC) – Na música é muito patente a necessidade de que em cada 3082 

reunião, a partir da pauta proposta, seja representada uma associação 3083 

conforme a própria pauta exija. Então, se tem um assunto específico, de 3084 

música clássica, por exemplo, e o suplente tem mais condições de falar e expor 3085 

sobre aquilo, eles automaticamente fazem uma rotatividade. No caso das 3086 

associações, elas seriam... a idéia deles é que na portaria saísse só a 3087 

associação e aí para cada reunião a associação indicaria uma pessoa ou outra. 3088 

 3089 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3090 

Centro-Oeste) – É uma estrutura mais colegiada de representação. 3091 

 3092 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3093 

DO CNPC) – Não é focada tanto na pessoa. Quer que leia de novo, então? 3094 

Recomenda que se assegure a possibilidade de rotatividade dos 3095 

representantes da sociedade civil organizada e das associações 3096 

representativas... aqui nesse ponto chama a atenção, porque eles mudam 3097 

aquela redação do tripartite... e das associações representativas de agentes 3098 

econômicos, políticos e sociais organizadas em âmbito nacional, conforme 3099 

prévia indicação a partir das respectivas pautas de reuniões. Recomenda que 3100 

se assegure a possibilidade de rotatividade. Se assegure a rotatividade. Pode 3101 

tirar a possibilidade, também. 3102 

 3103 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – É 3104 

mais contundente. 3105 

 3106 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3107 

DO CNPC) – É que na verdade, eles estavam um pouco como que pisando em 3108 

ovos. Não sei se vai poder... eu falei: pode... 3109 

 3110 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – O que 3111 

não está claro para mim é se essa rotatividade é... por exemplo, quando você 3112 

tem várias associações, se a rotatividade é entre as associações ou é dentro 3113 

da própria associação entre o titular e o suplente. 3114 

 3115 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3116 

DO CNPC) – Na verdade, é isso. Para eles não é uma rotatividade entre as 3117 

associações, mas entre os representantes de uma determinada associação. 3118 

 3119 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Isso não 3120 

está muito claro no texto, não. 3121 

 3122 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3123 

DO CNPC) – Você tem razão. 3124 

 3125 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3126 

Centro-Oeste) – E aqui o que temos de garantir é o inverso. É entre... eu acho 3127 

que cada segmento, não? 3128 

 3129 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Depende 3130 

do número de assentos que o colegiado for ter. Se couber todos sentados... 3131 

você dividiu bem: se os três segmentos da cadeia, o de produção, o de criação 3132 

e o de divulgação estiverem... Disseminação estiverem representados, eu acho 3133 

que tem a visão completa da cadeia. 3134 

 3135 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3136 

Centro-Oeste) – Isso eu acho que só vai estar definido abaixo. É isso?  3137 

 3138 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3139 

DO CNPC) – Não. Aqui poderia ser uma sugestão de vocês também. Vocês 3140 
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poderiam pensar numa redação respeitando a diversidade de cada Colegiado 3141 

Setorial. Eu acho que tem algum... 3142 

 3143 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3144 

Centro-Oeste) – Os Colegiados Setoriais compostos por titulares e suplentes 3145 

deverão garantir as suas especificidades, naturezas constitutivas, alguma coisa 3146 

assim. 3147 

 3148 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Tem de 3149 

ter a cadeia produtiva daquele segmento. 3150 

 3151 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3152 

Centro-Oeste) – Que garanta a cadeia produtiva de cada segmento. 3153 

 3154 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3155 

DO CNPC) – Essa especificidade que vocês estão falando, nós não 3156 

precisamos colocar no caput, mas pode colocar no inciso I, II, ou III, que estão 3157 

em seguida. O inciso I que é o poder público, nós não vamos alterar. O inciso II 3158 

ou III, se for tripartite é o inciso III. Então, só para tentar encaminhar aqui. 3159 

Deixa o tripartite? No caso de vocês? Aí, uma das... 3160 

 3161 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3162 

Centro-Oeste) – Será que aqui também não poderia ter essa consideração 3163 

que depende da natureza não, Marcelo? 3164 

 3165 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3166 

DO CNPC) – Do Colegiado? Nós podemos pensar no inciso III. 3167 

 3168 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3169 

Centro-Oeste) – Porque pode ser tripartite ou não. Como que fica isso? Pelo 3170 

que eu estou vendo, quando você pega a dança ela não se remete a isso. Ela 3171 

quer representação. 3172 

 3173 
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O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Na verdade, eles 3174 

fizeram uma opção diferente. O segmento da dança fez a opção por ser ou 3175 

governo ou sociedade civil. O caso de vocês não; são três segmentos. Eu acho 3176 

que não pode abrir uma brecha para depois gestões futuras entenderem que ali 3177 

não se decide qual é a composição do Colegiado, eu acho que tem de ser 3178 

explícito. Tem de dizer que isso vai ser votado no grupo de trabalho. Ou é só 3179 

sociedade civil e governo ou é sociedade civil e segmentos econômicos e 3180 

governo. Eu acho que não tem muita opção. 3181 

 3182 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3183 

Centro-Oeste) – Agora, eu acho que nós temos de garantir esses três setores 3184 

aqui: sociedade civil, segmento econômico e governo. Aliás, explicitar dessa 3185 

forma. 3186 

 3187 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Ou então 3188 

você entender que o item três, os representantes fazem parte da sociedade 3189 

civil, mas aí ficaria mais claro que a sociedade civil estaria representante não 3190 

por indicação dos fóruns setoriais mais sim com as associações 3191 

representativas.  3192 

 3193 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3194 

Centro-Oeste) – Eu ainda acho que é lá no caput, viu Sônia. O que o Gustavo 3195 

alerta realmente pode acontecer. Vem um governo posterior e entende que é 3196 

sociedade civil e governo e danem-se vocês na compreensão disso aí. 3197 

 3198 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Eu estou 3199 

comentando que a solução para isso, se não for no caput, que no item dois 3200 

ficasse claro. Se for sociedade civil quem a representa?  3201 

 3202 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3203 

Centro-Oeste) – Eu ainda optaria pelo caput, no nosso caso específico 3204 

garantindo esses três segmentos. Eu acho que é mais garantido para nós. 3205 

Porque a seguir teríamos deliberação de cada um desses itens. O que é 3206 

governo, sociedade civil e entidade representativa ou não. 3207 
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 3208 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 3209 

você joga para as duas possibilidades, joga em cima a definição e embaixo a 3210 

especificação.  3211 

 3212 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3213 

Centro-Oeste) – Então, Marcelo, eu acho que nós teríamos de pegar da forma 3214 

como foi colocado na música nos garantiríamos os três setores, seria bom 3215 

escrevê-los. 3216 

 3217 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3218 

DO CNPC) – Então, vamos lá. Primeiro seria o poder público, sem problema, 3219 

nenhum; segundo sociedade civil ou sociedade civil organizada? 3220 

 3221 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3222 

Centro-Oeste) – Sociedade civil organizada. 3223 

 3224 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3225 

DO CNPC) – E o terceiro: setor econômico, mas é muito abrangente. A música 3226 

colocou: as associações representativas de agentes econômicos, políticos e 3227 

sociais, organizadas em âmbito nacional. 3228 

 3229 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3230 

Centro-Oeste) – Então, é isso. Então, é sociedade civil organizada e... 3231 

 3232 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3233 

DO CNPC) – Eu vou fazer a redação e já trago para vocês. 3234 

 3235 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3236 

Centro-Oeste) – E de reconhecida atuação nos setores atinentes, nomeados 3237 

pelo Ministro de Estado de Cultura, conforme o segmento e a forma de escolha 3238 

que é indicado. 3239 

 3240 



 98/143 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Só 3241 

uma coisa: tem um erro de digitação na palavra segmento. 3242 

 3243 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – E 3244 

tem uma vírgula a mais. Compostos por titulares e suplentes. 3245 

 3246 

O SR. EDNILSON XAVIER GOMES (Associação das Livrarias) – Um 3247 

bom redator resolve isso. 3248 

 3249 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3250 

DO CNPC) – Bom, Graça. O inciso I não compete, não teria poder público, e 3251 

está tudo bem, né? Vamos ver ser contempla agora, não é? Representantes da 3252 

sociedade civil organizada, escolhidos por indicação dos fóruns setoriais 3253 

estaduais, assegurada a preferência de indicação feita pelo conjunto do setor 3254 

em cada macrorregião. 3255 

 3256 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Esses 3257 

fóruns setoriais regionais estão regulamentos em algum local? A minha 3258 

preocupação é justamente essa, que depois o fórum não aconteça como vai 3259 

ser essa indicação?  3260 

 3261 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3262 

DO CNPC) – Não teme essa regulamentação e nem que os estados possuem 3263 

os fóruns. 3264 

 3265 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3266 

Centro-Oeste) – Não possui os fóruns e tem um outro detalhe de macrorregião 3267 

que eu preciso dizer, eu já falei com o Gustavo, eu vou pegar o caso específico 3268 

de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, existe uma igualdade nas 3269 

relações, porque entra Brasília-DF, o Distrito Federal é perfeito, quando ele 3270 

interessa é um estado à parte, quando não interessa é do Estado e Goiás. Se 3271 

você for falar das regiões do entorno, ele diz: de jeito nenhum! Isso é problema 3272 

de Goiás. A marginalidade toda do entorno de Brasília é problema do Goiás. 3273 

Então, mas é complicado, porque Brasília tem uma outra natureza em tudo. A 3274 
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estrutura do poder público em Brasília é outra. Você não pode comparar 3275 

Brasília com Goiás e nem com Mato Grosso, nem com Mato Grosso do Sul. 3276 

Então, esta é a questão da microrregião, eu queria que ficasse registrado isso. 3277 

Porque é muito complicado e eu sou pelas microrregiões, mas elas têm de se 3278 

aproximar. Então, eu me lembro bem que na época das nossas discussões nas 3279 

videoconferências, é muito de, Brasília está aqui do lado e não tem 3280 

interlocução com ninguém, porque é Poder Público Federal. 3281 

 3282 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Na 3283 

realidade os representantes das macrorregiões surgiram dos fóruns, na época, 3284 

ao lado do Livro e Leitura, e agora que isso não existe mais a minha 3285 

preocupação é de onde surgiram os representantes. Qual é a legitimidade que 3286 

o representante terá, como será esse processo? 3287 

 3288 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – E 3289 

é um problema complicado nesta questão, nas macrorregiões, vamos admitir 3290 

que São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná sejam uma macrorregião. Vozes 3291 

simultâneas. Eu estou supondo, não estou dizendo que é isso, senão haveria 3292 

distorção. Eu estou chamando a atenção para as distorções que podem 3293 

acontecer. 3294 

 3295 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Eu acho 3296 

que a macrorregião fica entendida que a região... 3297 

 3298 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 3299 

Naquele caso ali há uma distorção. 3300 

 3301 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3302 

Centro-Oeste) – Mas é uma distorção fácil de resolver. O Distrito Federal é um 3303 

estado separado, ele não está na região centro-oeste. Isso até nos 3304 

encaminhamentos todos que estão postos, é o Distrito Federal e outro estado. 3305 

É Distrito Federal.  3306 

 3307 
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A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Mas se 3308 

nós estamos alimentando uma macrorregião, ele estaria incluído no centro-3309 

oeste. A minha questão, que eu acho que pega, não essa. Eu acho que temos 3310 

de ter uma instrumentação de definir como surgirão os representantes supondo 3311 

que nós vamos ter a região Sul, Sudeste. 3312 

 3313 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3314 

DO CNPC) – Eu acho que não cabe ao regimento interno do Conselho prever 3315 

como vai ser isso. É mais uma articulação de cada estado, cada área 3316 

especificamente. 3317 

 3318 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3319 

Centro-Oeste) – Eu acho que pode ser papel do próprio colegiado nessa fase 3320 

de transição. 3321 

 3322 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3323 

DO CNPC) – Pode ser um papel como atribuição, mas não como definição. 3324 

Aqui ele só está garantindo que dos fóruns poderão vir representantes. 3325 

 3326 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – A minha 3327 

dúvida é a seguinte: se esse representante será de fato da sociedade civil ou 3328 

se ele vai acabar sendo, como o fórum não existe, sendo alguém nomeado 3329 

pelo próprio Governo Federal, pelo próprio Ministério da Cultura, na ausência 3330 

do instrumento fórum, surgir um representante?  3331 

 3332 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3333 

DO CNPC) – Não. Aí não. Ficaria vago. Vamos supor que vocês imaginem que 3334 

não seja por macrorregião e que seja estadual. Se um estado não possui um 3335 

fórum e não for indicar o seu representante ficaria, teoricamente, vago, até que 3336 

se constituísse o fórum e se elegeria os representantes.  3337 

 3338 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 3339 

Mas de alguma maneira haveria a política de incentivo à formação desses 3340 

fóruns setoriais? 3341 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3342 

DO CNPC) – Essa é uma preocupação nossa. A partir do ano que vem e 3343 

juntamente com o Conselho, com o CNPC, pensar de que forma nós podemos 3344 

estimular a criação desses fóruns nos estados em que não existem, e não só 3345 

isso, também as outras áreas que estão representadas no Conselho, como o 3346 

Gustavo falou, e não possuem esta articulação. De foram podemos estimular 3347 

isso? Isso já é pauta para a próxima reunião do Conselho e no ano que vem 3348 

teremos de reunir esforços para isso. 3349 

 3350 

A SRA. ROSA LIMA (Representante da Região Norte) – Na minha 3351 

região, por exemplo, só existem os fóruns, tudo organizado, encontros já bem 3352 

encaminhado, inclusive, só no Maranhão. No Pará não existe. Nas demais 3353 

regiões existem alguns eventos esporádicos, que não se caracterizam fóruns 3354 

com legitimidade para representatividade suficiente para garantir essa 3355 

indicação. Por outro lado, eu acho que estadual iria ampliar imensamente o 3356 

número de assentos, sei lá. 3357 

 3358 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 3359 

Essa é a minha preocupação. A pergunta que eu fiz anteriormente foi sobre 3360 

isso. Se colocar uma macrorregião como Sudeste, ou Sul, por exemplo, você 3361 

vai criar distorções se não tiver uma política clara dos fóruns setoriais.  3362 

 3363 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3364 

DO CNPC) – Rui, isso está tratado no parágrafo quarto. Se vocês derem uma 3365 

olhada. Porque é uma outra questão que vocês vão se deparar ainda hoje. 3366 

Vocês terão de decidir se esses três entes terão representação paritária ou não 3367 

e aí, no parágrafo quarto, dêem uma olhada: para compor a paridade desde 3368 

que seja paritário, no final, procurando manter o equilíbrio. Tem-se que manter 3369 

o equilíbrio... aí vai ter de buscar uma forma para manter o equilíbrio. O poder 3370 

público estimula o fórum. O inciso II contempla a realidade de vocês? 3371 

 3372 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3373 

Centro-Oeste) – Vai ficar por macrorregião ou estadual? 3374 

 3375 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3376 

DO CNPC) – Estadual. Só fazendo um lembrete, Graça, se vocês mantiverem 3377 

a paridade, significa que será tripartite. Se for estadual, são 27 estados, ou 3378 

seja, se for tripartite, serão 81 membros e inviabiliza completamente. 3379 

 3380 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – 3381 

Inviabiliza completamente. Acho que macrorregião contempla bem. 3382 

 3383 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3384 

DO CNPC) – Então, aprovado? 3385 

 3386 

O SR. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 3387 

Aprovado! 3388 

 3389 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3390 

Centro-Oeste) – Como é que ficou aí? 3391 

 3392 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3393 

DO CNPC) – O inciso II? Ficou, segundo vocês, do jeito que está. 3394 

 3395 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3396 

Centro-Oeste) – E sem fazer nenhuma referência à questão dos fóruns então. 3397 

Isso nós vamos discutir no CNPC... 3398 

 3399 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3400 

DO CNPC) – Eu acho que pode ser uma recomendação...  3401 

 3402 

Vozes simultâneas. 3403 

 3404 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3405 

DO CNPC) – E aí nem mencionar artigo, nada. Uma recomendação genérica. 3406 

 3407 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3408 

Centro-Oeste) – Para o fortalecimento desses fóruns, senão a coisa desanda. 3409 
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E eu acho que os colegiados têm condição de encaminhar isso. Acho que 3410 

podemos formular uma política, uma estrutura e, por exemplo, nós que somos 3411 

representantes das regiões, de cobrar isso com uma documentação que tem 3412 

respaldada aí, tanto pelo colegiado, quanto pelo Minc, sabe, Sônia. Acho que 3413 

podemos, nesse momento de transição, pelo que está posto aqui seria até 3414 

2009, dá para poder fortalecer essa ação do CNPC junto às regiões. 3415 

 3416 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Eu 3417 

também concordo.  3418 

 3419 

Voz fora do microfone. 3420 

 3421 

A SRA. ROSA LIMA (Representante da Região Norte) – Nós também 3422 

estamos organizando. 25, 26 e 27 de novembro será o primeiro fórum de livro e 3423 

leitura onde ocorre o encontro de bibliotecas públicas, escolares, comunitárias 3424 

e rurais, com a arca das letras e outros segmentos de bibliotecas e o 11º 3425 

encontro do Proler. Então esse fórum já está marcado, já como uma ação do 3426 

calendário cultural. O que podemos... já entrei em contato com os demais 3427 

estados que integram a região, é que a exemplo dessa organização, desse 3428 

planejamento que fizemos, inclusive junto com o Minc lá em São Luiz, que 3429 

possamos fazer também nos demais estados que integram a região que eu 3430 

represento, que é a região Norte. 3431 

 3432 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3433 

Centro-Oeste) – Então no item 2, ok. Com essa recomendação. No item 3, 3434 

então... como é que ficou aí, Marcelo, representantes dos setores artísticos e 3435 

culturais... 3436 

 3437 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3438 

DO CNPC) – Ficou: representantes das associações representativas de 3439 

agentes econômicos, políticos e sociais organizadas em âmbito nacional. Falta 3440 

vocês deliberarem como vai ser a forma de representação, a forma de 3441 

indicação dessa representação, que é o inciso... esses três incisos tratam 3442 

dessa forma de representação. Serão indicados como? 3443 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3444 

Centro-Oeste) – Mas a sugestão das representações é que seja... repete aí 3445 

para mim... de setores... 3446 

 3447 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3448 

DO CNPC) – Associações representativas de agentes econômicos, políticos e 3449 

sociais organizadas em âmbito nacional. De agentes econômicos, políticos e 3450 

sociais organizadas em âmbito nacional. A música colocou: conforme a prévia 3451 

indicação a partir das respectivas pautas de reuniões. Aí cada um vai mandar 3452 

quem quiser... a associação, no caso, vai mandar quem quiser a partir da 3453 

pauta. 3454 

 3455 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3456 

Centro-Oeste) – Eu também acho. Porque essa coisa de lista tríplice não faz 3457 

muito sentido não. 3458 

 3459 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Eu acho 3460 

que faz sentido, porque eventualmente até... quer dizer, no momento que essa 3461 

associação está representada, ela eventualmente até por questão de agenda 3462 

específica, tópico específico de uma reunião, ela manda algum determinado 3463 

associado que é mais qualificado do que outro. 3464 

 3465 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3466 

DO CNPC) – Só uma observação. A sociedade civil, não. Sociedade civil 3467 

organizada não tem essa rotatividade para vocês? 3468 

 3469 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Inclusive 3470 

eu acho que isso é importante porque o mandato de determinadas associações 3471 

pode ficar diferente do mandato dentro do Conselho. Aconteceu no caso lá da 3472 

CDL, que tínhamos o Osvaldo Siciliano, que não é mais o presidente, e no 3473 

entanto era o representante na câmara setorial do livro e no Conselho. Então é 3474 

importante que seja a associação a dar o nome do representante daquela... 3475 

 3476 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3477 

Centro-Oeste) – Repete aí, Marcelo, vamos ver como fica esse texto. 3478 

Representantes... 3479 

 3480 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3481 

DO CNPC) – Representantes das associações representativas de agentes 3482 

econômicos, políticos e sociais, organizadas em âmbito nacional, conforme 3483 

prévia indicação a partir das respectivas pautas de reuniões. Óbvio que isso é 3484 

uma recomendação, pode-se pensar um texto mais elaborado. Conforme 3485 

prévia indicação a partir das respectivas pautas... conforme prévia indicação a 3486 

partir das respectivas pautas de reuniões. 3487 

 3488 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3489 

Centro-Oeste) – Nós não votamos, ainda não. Só estamos botando para poder 3490 

avaliar. Olha só. Anteriormente, está escrito assim: representantes dos setores 3491 

artísticos e culturais escolhidos a partir de indicações em listas tríplices de 3492 

entidades, instituições ou fóruns nacionais ou consorciados, de natureza 3493 

pública ou de natureza privada. A sugestão foi: que estamos apanhando da 3494 

música. Representantes das associações representativas de agentes 3495 

econômicos, políticos e sociais, organizadas em âmbito nacional, conforme 3496 

prévia indicação a partir das respectivas pautas de reuniões. 3497 

 3498 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Mas daí ficam 3499 

omitidas as entidades e instituições? 3500 

 3501 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3502 

DO CNPC) – No caso deles, ficaria. 3503 

 3504 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Não pode 3505 

omitir entidades e instituições.  3506 

 3507 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3508 

Centro-Oeste) – Agora, temos de entender o que está se chamando de 3509 

associações representativas de agentes econômicos, políticos e sociais. 3510 



 106/143 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3511 

DO CNPC) – No caso da música, esse termo engloba tudo o que eles querem 3512 

que seja englobado. É um termo que dá conta de tudo isso. Do circo, não. Do 3513 

circo não dava conta.  3514 

 3515 

Vozes simultâneas. 3516 

 3517 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Também não 3518 

dá, porque tem federação, tem o conselho dos bibliotecários. 3519 

 3520 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3521 

Centro-Oeste) – Pois é, mas aí podemos botar associações representativas de 3522 

econômicos, políticos e sociais e de entidades de classe. 3523 

 3524 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Também 3525 

acho. Tá bom. 3526 

 3527 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3528 

Centro-Oeste) – Que também precisa ter essa rotatividade. Não 3529 

necessariamente tem de ser os dois. Porque o número aqui reduz. Então tem 3530 

de haver um acordo, porque acaba, né? Então podemos por associações 3531 

representativas de econômicos, políticos e sociais e entidades de classe. 3532 

 3533 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Poderia entrar 3534 

as entidades e associações... 3535 

 3536 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3537 

Centro-Oeste) – Isso. 3538 

 3539 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3540 

DO CNPC) – Entidades de classe? 3541 

 3542 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3543 

Centro-Oeste) – De classe, organizadas em âmbito nacional... 3544 
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A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Agora, 3545 

aqui não está... colocando assim, nós não estaremos dizendo garantindo o 3546 

assento dentro da cadeia produtiva aos três aspectos da cadeia, não é? Senão 3547 

poderíamos, num determinado momento, todos os representantes ser só de 3548 

autores, ter ABL e não ter ninguém nem da parte produtiva nem da difusão. 3549 

 3550 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3551 

DO CNPC) – Respeitando a diversidade e a particularidade e especificidade da 3552 

área do colegiado... 3553 

 3554 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – De forma 3555 

a atender a cadeia como um todo... 3556 

 3557 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3558 

Centro-Oeste) – O que complica é que nossa área é tão diversa que, quando 3559 

se fala em entidade de classe, se professor quiser chamar, ele tem direito. 3560 

Porque não é só bibliotecário. O educador também lida com isso. Então acho 3561 

que temos de pensar bem nisso para não excluir e nem... entender essa 3562 

representação organizada como uma instituição. É isso que temos de ter. E 3563 

dentro das instituições, quais são as que precisam ter representatividade. 3564 

Salvaguardando essas especificidades... não sei o quê que colocamos no final. 3565 

Garantindo... 3566 

 3567 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3568 

DO CNPC) – De acordo com... 3569 

 3570 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3571 

Centro-Oeste) – Os segmentos... eu acho que tem de garantir esses três 3572 

segmentos de qualquer forma. 3573 

 3574 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3575 

DO CNPC) – Artes visuais sugeriram o seguinte. De acordo com a diversidade 3576 

de cada área... A diversidade apresentada em cada colegiado...  3577 

 3578 
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Voz fora do microfone. 3579 

 3580 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3581 

DO CNPC) – De cada segmento. Hem, Graça, de acordo com a especificidade 3582 

de cada segmento? 3583 

 3584 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3585 

Centro-Oeste) – Isso. Está bom. 3586 

 3587 

A SRA. MARIA LÚCIA QUEIROZ (Associação Brasileira de Editores 3588 

de Livros) – Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva. As entidades que 3589 

participam atualmente aqui, todos nós que estamos aqui presentes, vão poder 3590 

continuar representadas, ou vai haver uma redução... para mim não ficou claro. 3591 

 3592 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3593 

DO CNPC) – Aí é uma deliberação de vocês, que vão pensar esse novo 3594 

formato também. Vai continuar o mesmo formato, ele muda, é ampliado, é 3595 

reduzido? 3596 

 3597 

O SR. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 3598 

Inclusive as discussões dos fóruns são para isso. 3599 

 3600 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Acho que... o que que 3601 

aparece também como questão para discutirmos? Tanto do poder público 3602 

como para a sociedade civil e o mercado. Por exemplo, no caso do Governo, é 3603 

importante que tenha representantes de outros ministérios. Ministério da 3604 

Educação, Ministério do Trabalho e outros atores. É importante envolver as 3605 

secretarias estaduais e municipais de cultura, para abrir um canal de diálogo 3606 

direto. Qual é o segmento do mercado que foi alijado do formato anterior e que 3607 

precisaria estar contemplado. Sociedade civil, qual a associação, nas 3608 

macrorregiões que precisaria ser convidada. Sempre levando em conta que o 3609 

importante é discutirmos o formato permanente. Esse é o momento. Aí, todos 3610 

os questionamentos que vocês fizeram, a falta dos atores, etc., agora é o 3611 
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momento para revermos e reestruturarmos. Então, acho que cabe agora um 3612 

momento de reflexão... 3613 

 3614 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3615 

Centro-Oeste) – E principalmente, porque eu entendo que esse é um 3616 

momento de transição, Maria Lúcia... eu acho que temos de garantir essa 3617 

estrutura do jeito que está aqui, até porque foi essa a estrutura que produziu 3618 

até agora tudo o que fizemos. A partir da aprovação desse documento, o 3619 

trâmite no CNPC é que vai nos dar esse feedback de como vamos organizando 3620 

isso agora. 3621 

 3622 

A SRA. RAFAELA VICENSINI (PODER PÚBLICO) – Graça, assim 3623 

como você observava que não tinha representante dos professores, também 3624 

dos estudantes, quer dizer, há representantes dos editores de livros didáticos, 3625 

mas não há de estudantes, por exemplo, universitários, mas que também estão 3626 

constantemente envolvidos com a questão do livro e leitura, tem a reprografia 3627 

ilegal, enfim, tem uma série de questões que eles teriam coisa a dizer e 3628 

dialogar. 3629 

 3630 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3631 

DO CNPC) – Temos de deixar genérico o suficiente para que no regimento 3632 

interno de vocês, vocês contemplem essas... 3633 

 3634 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Isso era 3635 

uma dúvida que eu tinha. Na realidade, depois, cada colegiado vai ter um 3636 

regimento interno próprio e nesse regimento interno vai ser definido quem 3637 

seriam esses... essas regras que definem esses assentos... 3638 

 3639 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3640 

DO CNPC) – Sociedade civil organizada terá x representantes, a partir dessa 3641 

definição e serão dessas macrorregiões. O item 3, associações tais e tais terão 3642 

representação, terão assento. 3643 

 3644 
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O SR. OSCAR GONÇALVES (Fundação Biblioteca Nacional) – Essa 3645 

preocupação da Lúcia, no parágrafo sétimo está dando a validade deste grupo 3646 

aqui até junho de 2009. A proposta é dezembro de 2009, se não me engano... 3647 

é o período de transição que se entende que está formulado. 3648 

 3649 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3650 

Centro-Oeste) – Eu acho que vamos avançar numa proposta de regimento, 3651 

mas o nosso regimento vamos fazendo na realidade no escopo, porque ele 3652 

está diretamente ligado à aprovação disso aqui. Vamos desenhando aí uma 3653 

proposta de regimento, mas necessariamente, só após aprovar isso aqui é que 3654 

vamos ter condições de fazer nosso regimento. Então é um pouco como andar 3655 

com o avião com ele ainda consertando. 3656 

 3657 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3658 

DO CNPC) – A idéia, Graça, é que já na próxima reunião do colegiado 3659 

tragamos uma proposta de regimento interno para cada colegiado. Isso já vai 3660 

ter sido definido no regimento interno do Conselho e esse regimento é como se 3661 

fosse uma lei maior que deverá ser obedecida por todos os regimentos dos 3662 

colegiados. 3663 

 3664 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3665 

Centro-Oeste) – É por isso que agora temos de atentar para isso. Depois que 3666 

amarrar, lascou. 3667 

 3668 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – O que eu 3669 

acho importante é que tenhamos um formato que mantenha as reuniões 3670 

produtivas. É lógico que a sociedade como um todo tem de estar representada, 3671 

mas é um pouco isso, que você tenha um resultado positivo nessa conclusão. 3672 

Não ter um formato que seja de 80 participantes, senão nada será produtivo, 3673 

mas que, também, por outro lado, os setores estejam de fato representados, 3674 

entendeu? É o conceito que acho que tem de estar aqui. Que não seja uma 3675 

coisa muito ampla para não perder o foco, mas que também consiga ser 3676 

objetivo. 3677 

 3678 



 111/143 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3679 

DO CNPC) – Não é ampla, mas é genérica, que é diferente da amplitude, né? 3680 

Tem de ser genérica. Maria Lúcia queria falar... 3681 

 3682 

A SRA. MARIA LÚCIA QUEIROZ (Associação Brasileira de Editores 3683 

de Livros) – A idéia de vocês com relação a todos esses colegiados seria de 3684 

diminuir o número de pessoas, manter ou aumentar com alguma entidade, 3685 

alguma representação que ficou faltando? 3686 

 3687 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Na verdade, o que 3688 

queremos é atualizar a constituição desses grupos. No caso mesmo de vocês, 3689 

do ponto de vista legal, menos do ponto de vista formal, a composição é muito 3690 

variada. A primeira reunião tinha um número x de participantes, a segunda já 3691 

tinha outro número. Isso do ponto de vista formal é frágil. O que queremos é 3692 

decidir com vocês um estatuto e consolidar isso com nomeação, portaria de 3693 

nomeação e tudo o mais. 3694 

 3695 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3696 

Centro-Oeste) – E isso é tão sério, gente, que basta lembrarmos da reunião 3697 

que tivemos em dezembro do ano passado e março desse ano. Na hora em 3698 

que eu chamei que tínhamos de discutir entre os membros isso aqui, quem são 3699 

os membros... só com relação à acessibilidade, havia umas dez entidades ali. 3700 

Uma coisa é ter direito a voz, outra é ter direito a voto. Várias coisas foram 3701 

votadas. Isso que o Gustavo coloca é fundamental, porque fragiliza, tira a 3702 

paridade, tira a possibilidade de votar a coisa com isenção, não é? E vivemos 3703 

isso. Eu fui atrás do Oscar para perguntar cadê a representação, porque no 3704 

início não era assim. Até porque tínhamos de fazer a ata e o pessoal no nosso 3705 

calcanhar e a coisa ficou complicada. Eu penso que se nós definirmos agora e 3706 

quem são essas pessoas que estão agora será muito fácil de resolver. Vamos 3707 

pegar pela presença dessas pessoas em todas as reuniões que tivermos. 3708 

Quem são as pessoas que freqüentemente vieram? Fechou nisso e acabou e 3709 

encaminhamos, senão, vamos voltar a ter aquela... você lembra. Nós 3710 

enchemos o auditório do Gustavo Capanema, na discussão da lei do livro. 3711 

Inconcebível. O negócio não andava. 3712 
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A SRA. ROSA LIMA (Representante da Região Norte) – Foi 3713 

complicado até porque... Tinha quatro pessoas de uma entidade, aí foi que a 3714 

Graça fez a colocação, cobrou do Oscar e aí cada entidade teve direito a um 3715 

voto, porque todos iam votar, lembra, Graça? 3716 

 3717 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 3718 

Estamos falando em não fragilizar e viabilizar. Nós temos um período de um 3719 

ano, pelo menos, para viabilizar isso politicamente. Olha, quem não conseguir 3720 

se viabilizar politicamente em um ano, tem de sair fora, porque realmente é 3721 

muito ruim. 3722 

 3723 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3724 

DO CNPC) – O grande problema é que pode ser questionada a legitimidade 3725 

das deliberações do colegiado nessa medida. Então acho que o maior risco 3726 

que vocês correm é esse. Na medida em que isso é pautado, é deliberado e se 3727 

publica numa portaria, vocês estão respaldados. Aí toda ata vai trazer o 3728 

número de representantes, os votos e assim sucessivamente. 3729 

 3730 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3731 

Centro-Oeste) – E aí eu acho que seria muito bom, Oscar... eu tenho um 3732 

histórico organizado de todas aquelas reuniões que nós discutimos. O que eu 3733 

não tenho é essa freqüência que nós assinávamos, para podermos reunir... 3734 

você podia me mandar para que isso chegasse às mãos do pessoal, para 3735 

podermos ter um histórico da câmara. Lembra que estávamos querendo fazer 3736 

um folder? Porque eu acho que são documentos fundamentais, desde a 3737 

primeira reunião. 3738 

 3739 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3740 

DO CNPC) – Oscar, foi bom que a Graça falou isso, porque nós agora estamos 3741 

reformulando o site do CNPC. Dentro do site do CNPC terá um link colegiados 3742 

setoriais. Então estamos pedindo para todas as câmaras... já temos muito 3743 

material. Acho que 80 a 90% do material já tem no site do Ministério, mas falta 3744 

alguma coisa. O de vocês acho que falta. Então precisaria que mandasse todo 3745 
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esse material para disponibilizarmos no site para eles também. Daí fica mais 3746 

fácil para todo mundo. As atas... 3747 

 3748 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3749 

Centro-Oeste) – E aí temos aqueles documentos todos, desde a primeira 3750 

discussão que tivemos, que resultou inclusive na lei do livro. Tudo isso está... 3751 

eu tive o trabalho de fazer, no meio daqueles pareceres que tivemos de dar 3752 

aqui no processo da lei do livro eu organizei esse material porque tínhamos de 3753 

buscar subsídios para poder dar o parecer. Então eu acho que tenho isso 3754 

minimamente organizado. Eu posso te mandar. 3755 

 3756 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3757 

DO CNPC) – Eu só estou um pouco preocupado com o tempo porque tem 3758 

gente que vai ter de ir embora às 16h40. Então, podíamos avançar e tentar 3759 

deliberar o máximo de coisas possíveis. Com relação ao item 3, inciso III do art. 3760 

10... como que ficamos, então? 3761 

 3762 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3763 

Centro-Oeste) – Ficou dessa forma, então? 3764 

 3765 

Várias vozes – Sim. 3766 

 3767 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3768 

Centro-Oeste) – Econômicas, político-sociais e entidades de classes. Eu acho 3769 

que está fechado... 3770 

 3771 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3772 

DO CNPC) – Organizados em âmbito nacional. 3773 

 3774 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3775 

Centro-Oeste) –  De acordo com as especificidades de cada segmento. 3776 

 3777 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3778 

DO CNPC) – Isso. 3779 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3780 

Centro-Oeste) – Então vêm os artigos, agora, não é isso? 3781 

 3782 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3783 

DO CNPC) – Os parágrafos. 3784 

 3785 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3786 

Centro-Oeste) – Aliás, os parágrafos. O primeiro: as indicações e escolhas dos 3787 

representantes citados nos incisos I, II e III deste artigo observarão, quando 3788 

couber, normas publicadas pelo Ministério da Cultura. Ok. Eu acho que é o que 3789 

tínhamos acabado de dizer. A sociedade civil organizada nos termos do inciso 3790 

II deverá ter representantes das cinco macrorregiões do país garantindo 3791 

equilíbrio regional. Ok. Para nós também, porque é o que propusemos. É 3792 

membro nato do poder público o representante da entidade finalística 3793 

integrante do SFC (Sistema Federal de Cultura) cujas atribuições 3794 

correspondam ao campo setorial dos colegiados. Explica isso melhor, Marcelo. 3795 

 3796 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3797 

DO CNPC) – Por exemplo, no dia que tiver o colegiado lá, que, que vai 3798 

representar a cultura afro. Palmares vai ter um assento garantido. No caso de 3799 

vocês, alguém do PNLL ou da Biblioteca Nacional e assim por diante. No caso 3800 

de vocês acho que os dois teriam assento. 3801 

 3802 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3803 

Centro-Oeste) – O item quatro, se eu entendi bem, vai ser suprimido? 3804 

 3805 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3806 

DO CNPC) – Vocês vão decidir a questão da paridade. 3807 

 3808 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3809 

Centro-Oeste) – Para compor a paridade entre as três áreas, o Ministro do 3810 

Estado da Cultura poderá indicar pessoas de notório saber, procurando manter 3811 

o equilíbrio das regiões e dos segmentos pertinentes ao setor. Eu não 3812 

concordo, particularmente. 3813 
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O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 3814 

Eu discordo plenamente. 3815 

 3816 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3817 

Centro-Oeste) – Eu acho que isso... ou o Conselho é paritário ou então não há 3818 

possibilidade... 3819 

 3820 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3821 

DO CNPC) – Você acha que deve ser paritário? 3822 

 3823 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3824 

Centro-Oeste) – Deve ser paritário. 3825 

 3826 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3827 

DO CNPC) – Com a opção da macrorregião é mais viável que ele seja 3828 

paritário. 3829 

 3830 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3831 

Centro-Oeste) – Que ele seja paritário. Mas o que eu não concordo é essa 3832 

indicação do notório saber. 3833 

 3834 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 3835 

Notório saber abre margem para um monte de... 3836 

 3837 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3838 

Centro-Oeste) – Notório saber é um conceito muito... 3839 

 3840 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 3841 

Volta aquela questão. Estamos tratando de Estado e não de Governo. No 3842 

Governo atual pode ser que não aconteça, mas no próximo, não sabemos 3843 

quem vem. 3844 

 3845 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3846 

DO CNPC) – Pode ser de reconhecida atuação nos setores atinentes?  3847 
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Vozes fora do microfone. 3848 

 3849 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3850 

DO CNPC) – Suprime tudo? 3851 

 3852 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3853 

Centro-Oeste) –  A sugestão aqui... 3854 

 3855 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3856 

DO CNPC) – Mas aí como é que vamos garantir a paridade?  3857 

 3858 

Voz fora do microfone. 3859 

 3860 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – O 3861 

fulcro dessa questão é o notório saber. Essa indicação do Ministro. Isso é 3862 

absolutamente subjetivo. 3863 

 3864 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3865 

Centro-Oeste) – O que ele está justificando é que a paridade só pode ser 3866 

garantida dessa forma, dando ao Ministro essa prerrogativa, o que eu acho que 3867 

não. Temos de garantir a paridade, de que forma? 3868 

 3869 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – A 3870 

questão da paridade, acho que o que merece a discussão é a questão da 3871 

paridade. Na realidade no momento que você está dizendo que tem na 3872 

sociedade civil cinco representantes em função das cinco regiões, você está 3873 

limitando as cinco entidades de classe/associações, etc. e mais as cinco 3874 

representantes do Governo. Aí você estabelece a paridade. No momento que 3875 

você tiver mais do que cinco no Governo, você estaria complementando essas 3876 

outras... em termos de associação é fácil, porque terão mais de cinco 3877 

associações, mas essa sociedade civil é que estará sendo complementada por 3878 

outros personagens. 3879 

 3880 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3881 

DO CNPC) – Na verdade, é o seguinte. Vamos supor que seja por 3882 

macrorregiões. Vamos supor que essa representatividade por macrorregião 3883 

seja definida em um membro a cada macrorregião. Vamos imaginar que a 3884 

região Sudeste não tenha um representante. Aí caberia ao Ministro da Cultura 3885 

indicar um representante. Ele não é parte do poder público, mas ele é parte da 3886 

sociedade civil, mas indicada. É para garantir a paridade. 3887 

 3888 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Ah, 3889 

entendi. 3890 

 3891 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3892 

DO CNPC) – Aí, se tiver cinco representando a sociedade civil, terá 3893 

necessariamente cinco do poder público e necessariamente cinco da cadeia 3894 

produtiva. 3895 

 3896 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3897 

Centro-Oeste) – Essa é uma discussão, Sônia, que pega, porque, por 3898 

exemplo, discutindo as nossas representações que temos aqui. Quando eu 3899 

coloquei a questão do sindicato de professor. Temos a federação e a 3900 

associação de bibliotecários. E isso acho que tem de ter rotatividade. Não 3901 

podemos ter associações com o mesmo caráter na hora de composição. Isso 3902 

precisamos pensar em que isso tem uma rotatividade. Eu sou bibliotecária, eu 3903 

entendo dessa forma. Fora dessas associações, por coincidência, todos os 3904 

representantes regionais aqui são bibliotecários. Somos quatro. Olha só como 3905 

vem a natureza da representação. Eu acho que temos de pensar dessa forma 3906 

na hora de compor, se serão dois representantes por macrorregião, ou não. Vai 3907 

ser um? Vamos ter de pensar nessa proporção de paridade. O que me dá um 3908 

pouco de paura mesmo é você depositar na mão do Ministro a indicação de 3909 

uma pessoa de notório saber. O que é notório saber e o que é relevante. 3910 

Porque talvez, Marcelo, uma pessoa indicada dessa forma pode desestruturar 3911 

um grupo. Sabemos que é assim. Para garantir uma paridade que, para mim, é 3912 

fictícia. 3913 

 3914 
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O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 3915 

Eu dou um exemplo nessa questão. A primeira vez que ouvi falar nessa 3916 

questão de notório saber foi na ditadura militar, Governo Figueiredo, quando 3917 

indicou o representante civil no programa Proálcool e veio um cara lá que era 3918 

absolutamente militar. Tinha notório saber. Só que evidentemente os interesses 3919 

dele não confluíam com os interesses da população. Eu vi o Governo Montouro 3920 

em São Paulo fazer isso e dar com os burros n’água. Inclusive foi gente que foi 3921 

até contra o interesse do próprio Governo Montouro. Eu já vi isso em vários 3922 

lugares e sempre deu problema, pois é uma coisa muito genérica e vaga. 3923 

 3924 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3925 

Centro-Oeste) – Será que essa discussão da paridade não pode ser vista 3926 

internamente nos colegiados, Marcelo?  3927 

 3928 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3929 

DO CNPC) – Tem de ter esse caráter geral, para todos os colegiados. Não dá 3930 

para um colegiado ter paridade e outro não ter. 3931 

 3932 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3933 

Centro-Oeste) – Não. Ele tem de ter paridade, mas essa indicação não pode 3934 

ser discutida no colegiado?  3935 

 3936 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3937 

DO CNPC) – Tem várias saídas... 3938 

 3939 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3940 

Centro-Oeste) – Porque se é o colegiado que está reunido e domina aquela 3941 

área, isso pode ser discutido plenamente no colegiado, encontrar uma 3942 

alternativa. O que eu queria garantir era que isso viesse da área pertinente e 3943 

não viesse de uma entidade superior. Garanta a paridade, que seja igual para 3944 

todos. 3945 

 3946 

O SR. OSCAR GONÇALVES (Fundação Biblioteca Nacional) – Se em 3947 

vez do notório saber, usasse a indicação do colegiado? 3948 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3949 

DO CNPC) – Não sei se haveria competência desse colegiado indicar um 3950 

membro do próprio colegiado. 3951 

 3952 

O SR. OSCAR GONÇALVES (Fundação Biblioteca Nacional) – Talvez 3953 

uma lista tríplice. 3954 

 3955 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – Eu 3956 

creio que isso traz o mesmo problema de deixar o Governo indicar. Traz o 3957 

mesmo problema. Inclusive pode ser até pior, porque uma área pode estar 3958 

dominando o conselho e se reforçar mais ainda. 3959 

 3960 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3961 

DO CNPC) – Vocês têm a palavra equilíbrio. É para manter o equilíbrio. 3962 

Qualquer ato... vamos pensar num próximo governo que tenha algum interesse 3963 

escuso e que faça uma indicação que não é adequada. Vocês têm os 3964 

instrumentos legais para questionar essa indicação, se é para manter o 3965 

equilíbrio. 3966 

 3967 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3968 

Centro-Oeste) – Pode ser o inverso? 3969 

 3970 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3971 

DO CNPC) – Como? 3972 

 3973 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3974 

Centro-Oeste) – O Ministro indica, mas tem de passar pelo colegiado?  3975 

 3976 

Voz fora do microfone. 3977 

 3978 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 3979 

Centro-Oeste) – Exatamente. 3980 

 3981 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3982 

DO CNPC) – Agora, esse termo de reconhecida atuação no setor atinente não 3983 

contempla?  3984 

 3985 

Vozes fora do microfone. 3986 

 3987 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3988 

DO CNPC) – É. Porque de reconhecida atuação no setor atinente é específico, 3989 

ele trabalhou naquela área. Notório saber pode ter notório saber de vários 3990 

tipos. 3991 

 3992 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Para 3993 

mim é a mesma coisa. 3994 

 3995 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 3996 

DO CNPC) – Não é. 3997 

 3998 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Notório 3999 

saber e atuação reconhecida... 4000 

 4001 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4002 

DO CNPC) – Eu posso ter notório saber em qualquer área, mas atuação 4003 

específica... 4004 

 4005 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4006 

Centro-Oeste) – É igual a quando faz licitação. Num outro dia fomos comprar 4007 

uma máquina e se eu não peço uma declaração, que é o que me resguarda? 4008 

Sabe quem ganhou para me fornecer uma off-set? A empresa de limpeza que 4009 

estava fazendo a universidade. Sério! É um pouco isso. Ele vai lá e compra 4010 

uma coisa qualquer e entrou na licitação. Pensa! Notório saber é uma coisa... e 4011 

eu acho que... 4012 

 4013 
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A SRA. RAFAELA VICENSINI (PODER PÚBLICO) – Graça, você 4014 

queria propor indicar pessoas de reconhecida atuação nos setores pertinentes, 4015 

ele indica, mas submete e é aprovado pelo colegiado... 4016 

 4017 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4018 

Centro-Oeste) – Pelo colegiado. Eu acho que seria justo, porque vai compor o 4019 

colegiado e então nós faríamos um reconhecimento... 4020 

 4021 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4022 

DO CNPC) – Eu tenho dúvidas. Não sei se juridicamente falando... podemos 4023 

tentar.  4024 

 4025 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – A ser 4026 

submetido, acho que talvez fosse... 4027 

 4028 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4029 

DO CNPC) – Mesmo assim. É deixar a deliberação para o colegiado decidir 4030 

quem vai entrar, quem vai ser membro. 4031 

 4032 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4033 

Centro-Oeste) – Como é que funciona isso na câmara? Não é assim quando o 4034 

Governo indica um nome? Você teve lá uma indicação para o Banco Central. 4035 

Claro que eu não estou querendo me igualar à Câmara e o Senado, mas eles 4036 

passam pela aprovação da Câmara e do Senado. 4037 

 4038 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4039 

DO CNPC) – Mas quem nomeia é o Presidente da República. 4040 

 4041 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4042 

Centro-Oeste) – Mas quando há uma indicação, o nome não passa por uma 4043 

aprovação? 4044 

 4045 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4046 

DO CNPC) – Espera um pouco. Não estou entendendo. A idéia seria vocês 4047 
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colocarem uma lista tríplice para o Ministério escolher, ou o Ministério 4048 

apresentar uma lista tríplice para vocês escolherem? 4049 

 4050 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – A 4051 

questão é o seguinte. Nas universidades, a lista tríplice é formulada pelos 4052 

setores que compõem a universidade e submetida ao reitor, que decide. No 4053 

nosso caso, a discussão é se o Ministro pegar a lista tríplice e apresentar para 4054 

esses colegiados, o que vai acontecer é uma discussão jurídica, porque não 4055 

temos capacidade... não somos habilitados para fazer essa seleção. Agora, a 4056 

questão contrária tem um problema. É aquela questão de botar... é um jogo de 4057 

poder, agora, mas é o que em geral sempre acontece, íamos apresentar três 4058 

nomes e o Ministro escolhe um. Eu acho que é essa questão. 4059 

 4060 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4061 

DO CNPC) – Eu acho que essa alternativa... poderíamos até colocar a 4062 

sugestão de uma lista tríplice apresentada pelo colegiado, aprovada pelo 4063 

plenário do CNPC e referendada pelo Ministro de Estado. 4064 

 4065 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 4066 

Aí, sim.  4067 

 4068 

Vozes fora do microfone. 4069 

 4070 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4071 

DO CNPC) – Pode ser? 4072 

 4073 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4074 

Centro-Oeste) – Pode ser. Então poderíamos colocar aqui: para compor a 4075 

paridade, o Ministro de Estado da Cultura poderá indicar... (Vozes fora do 4076 

microfone) Não. O plenário, né? 4077 

 4078 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4079 

DO CNPC) – Podemos colocar: o colegiado setorial indicará a partir de uma 4080 
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lista tríplice, ao plenário do CNPC a partir da... eu vou formular também uma 4081 

redação aqui... 4082 

 4083 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) –  Marcelo, só 4084 

uma pergunta. O que seria as três áreas? Compor a paridade entre as três 4085 

áreas? 4086 

 4087 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4088 

DO CNPC) – Sociedade civil, poder público  4089 

 4090 

Vozes simultâneas. 4091 

 4092 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Mas os 4093 

setores artístico-culturais nós mantivemos? 4094 

 4095 

A SRA. RAFAELA VICENSINI (PODER PÚBLICO) – Foi substituído 4096 

pela cadeia produtiva. 4097 

 4098 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4099 

Centro-Oeste) – Uma lista tríplice... (vozes simultâneas) indicará uma lista 4100 

tríplice ao Conselho... 4101 

 4102 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4103 

DO CNPC) – Ao plenário do CNPC, submetido à aprovação do Ministro do 4104 

Estado da Cultura. Eu vou pensar um pouco melhor sobre essa redação. 4105 

 4106 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Para mim não 4107 

é a área, para mim seria âmbitos. A sociedade e o poder público não são 4108 

áreas, mas âmbitos. 4109 

 4110 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4111 

DO CNPC) – Segmentos, pode ser? Eu acho que aqui seriam entes. Não 4112 

seriam entes? Vem das entidades. São os entes, são os membros. Entes, não 4113 

é? Até para pensarmos um pouco depois, fica provisoriamente. 4114 
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A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Só uma outra 4115 

pergunta. Como é que está fazendo. Aprovamos isso tudo aqui e você vai 4116 

passar isso para nós por e-mail...  4117 

 4118 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4119 

DO CNPC) – Eu quero tentar fazer até o final da reunião, já tenho mais ou 4120 

menos pronto. É só adaptar o que vocês definiram e vocês já podem votar e já 4121 

mandamos por e-mail também, caso haja alguma outra alteração. 4122 

 4123 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4124 

Centro-Oeste) – Isso é porque para podermos fazer a troca nessa semana, 4125 

porque como meu avião sai rápido, eu vou me ausentar. 4126 

 4127 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4128 

DO CNPC) – Notório saber sai e fica reconhecida atuação na área? 4129 

 4130 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4131 

Centro-Oeste) – Reconhecida atuação na área. 4132 

 4133 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4134 

DO CNPC) – Tá. 4135 

 4136 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4137 

Centro-Oeste) – O artigo 5º, o mandato dos representantes da sociedade civil 4138 

e dos setores artísticos será de dois anos... improrrogáveis, ou é prorrogáveis 4139 

por mais dois? E dos representantes do poder público será de um ano, todos a 4140 

contar da data da posse. Nos termos deste regimento interno, no decreto 4141 

5.520, de 2005.  4142 

 4143 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Eu tenho 4144 

uma dúvida, que é o seguinte. No momento que o representante será uma 4145 

entidade, quer dizer, se aquela entidade tiver um assento no colegiado, ao final 4146 

de dois anos ela perderá esse assento? 4147 

 4148 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4149 

DO CNPC) – Depende da característica de cada colegiado. Vamos supor que 4150 

na música sejam dez e vão ser sempre aqueles dez. Aí a rotatividade vai se 4151 

dar de reunião para reunião. Agora, aqui caberia essa observação, segundo a 4152 

especificidade de cada colegiado. Vocês podem ter cinco e fazer rotatividade. 4153 

 4154 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4155 

Centro-Oeste) – Segundo a especificidade de cada colegiado.  4156 

 4157 

Voz fora do microfone. 4158 

 4159 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4160 

DO CNPC) – E depende também da deliberação que vai existir na próxima 4161 

reunião do Conselho. Vamos supor que sejam cinco, aí a música vai ter um 4162 

problema. Vai ter de ter uma rotatividade entre as associações também. 4163 

 4164 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Porque 4165 

essa é a minha questão quando coloca aqui que é improrrogável. Na realidade, 4166 

dependendo... o representante da entidade, ele pode ser rotativo, mas a 4167 

entidade, se ela é a representante do segmento, ela deveria ter um assento 4168 

permanente. 4169 

 4170 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4171 

DO CNPC) – Assim como a macrorregião Sul terá um assento permanente. 4172 

Agora, a questão do improrrogável aqui é para não se repetir o que está 4173 

acontecendo agora, principalmente com as outras câmaras, que tiveram seus 4174 

mandatos prorrogados. A idéia é justamente não acontecer esse momento 4175 

novamente de exceção. 4176 

 4177 

A SRA. MARIA LÚCIA QUEIROZ (Associação Brasileira de Editores 4178 

de Livros) – Eu queria te perguntar uma coisa. O cargo é da pessoa, ou da 4179 

entidade. Por exemplo, a Abrelivros... o presidente da Abrelivros é que tem o 4180 

cargo, mas se eventualmente ele deixar de ser o presidente, ou... aí o cargo 4181 

passa a ser da entidade, do novo presidente, ou daquela pessoa? 4182 



 126/143 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4183 

DO CNPC) – Depende da deliberação de vocês. Na música é da entidade. Eles 4184 

optaram por ser da entidade. Inclusive a representação macrorregional para 4185 

eles, é uma representação da região. Não necessariamente será o mesmo. Se 4186 

é da região Sul, numa reunião poderá ir um de Santa Catarina, na outra um do 4187 

Paraná e na outra do Rio Grande do Sul. 4188 

 4189 

O SR. GLAUCIO PEREIRA (Liga Brasileira de Editores) – Nós 4190 

estamos aqui, as principais entidades. Se, por acaso, tiver de haver 4191 

rotatividade, não vai ter ninguém. 4192 

 4193 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Pode 4194 

surgir, Gláucio, e essa é a importância de ser coisa nacional, porque você pode 4195 

ter uma câmara setorial, entendeu? Câmara do Rio Grande do Sul, câmara de 4196 

Minas, ela é representativa, mas não é nacional. As principais entidades 4197 

nacionais estão, mas se for obrigatória a rotatividade, vai acabar acontecendo 4198 

uma rotatividade por uma outra entidade que talvez não tenha tanta 4199 

representatividade. 4200 

 4201 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4202 

DO CNPC) – Depende do número também. Se o número ficar fechado em 15, 4203 

cinco representantes de cada área, aí vai ficar alguém de fora, não vai? Aí 4204 

vocês vão ter de pensar na rotatividade. 4205 

 4206 

A SRA. RAFAELA VICENSINI (PODER PÚBLICO) – Eu queria só pedir 4207 

licença que eu tenho de estar no aeroporto antes do teu vôo, então deixo vocês 4208 

em companhia da Suzete e da Rosália representando a coordenação e o 4209 

PNLL. 4210 

 4211 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4212 

Centro-Oeste) – Bom, e como fica esse quinto, então, gente? O mandato... de 4213 

dois anos observando as especificidades de cada... não foi isso que você 4214 

colocou, Sônia? 4215 

 4216 
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A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – A 4217 

questão do improrrogável... se você entender que o mandato é da entidade e 4218 

não da pessoa física, então, na realidade ele pode se tornar prorrogável, 4219 

porque aquela entidade terá um assento eventualmente continuado ou não. 4220 

 4221 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4222 

DO CNPC) – Nós teremos de ter uma adaptação desse parágrafo dependendo 4223 

do que for aprovado lá na frente... anteriormente. Esse aqui vai ter de ser 4224 

revisto mesmo, porque se for um mandato... aqui nesse parágrafo, quando fala 4225 

em prorrogável, pensa na pessoa que representa. Se formos pensar naquela 4226 

estrutura macro de regiões, de entidades, poder público, aí não há rotatividade. 4227 

Aqui pensa a idéia mesmo de membro. 4228 

 4229 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Você 4230 

talvez possa dizer da obrigatoriedade da troca do representante. 4231 

 4232 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4233 

Centro-Oeste) – Eu acho que isso que o Marcelo coloca procede. Temos de 4234 

aguardar o desdobramento do documento para poder ver como isso fica. Eu 4235 

acho que é um pouco assim, né, gente, regimento tem de ajustar. Na próxima 4236 

leitura e depois que estiver estruturado virão outros questionamentos.  4237 

 4238 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Talvez 4239 

possa colocar só uma recomendação neste parágrafo de como é que ele vai 4240 

ficar em função disso. 4241 

 4242 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4243 

DO CNPC) – Ou podemos fazer uma recomendação genérica ou podemos 4244 

sugerir aquele Ás na manga, a partir das especificidades de cada segmento. 4245 

 4246 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4247 

Centro-Oeste) – Aí contempla. Fica ótimo. 4248 

 4249 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4250 

DO CNPC) – Parágrafo sexto, então. Esse é sem problema, né, Graça? 4251 

 4252 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4253 

Centro-Oeste) – Problema nenhum. Os colegiados setoriais substituirão as 4254 

câmaras setoriais em suas funções. O sétimo, sobre os mandatos dos 4255 

membros das câmaras setoriais terão validade até dezembro de 2009, que é o 4256 

que está sugerido lá, quando deverá ser procedida indicação de representantes 4257 

para os colegiados setoriais. Ok? Já alterou o nome? Continua câmara, 4258 

Marcelo? 4259 

 4260 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4261 

DO CNPC) – Não. Vocês, a partir dessa reunião, já são colegiados setoriais. 4262 

Mas, de fato. De direito, a partir do momento que sair a portaria de nomeação 4263 

de vocês. Só para voltar aqui, no parágrafo sexto, o final ali é nos termos desse 4264 

regimento interno e decreto 5.520. Acho que não tem problema, né? 4265 

 4266 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4267 

Centro-Oeste) – Não. No quinto, né?  4268 

 4269 

O SR. ROSALVIO SARTORTT (Representante da Região Sul) – 4270 

Sexto. 4271 

 4272 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4273 

Centro-Oeste) – Ah, sexto. 4274 

 4275 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4276 

DO CNPC) – Aqui, só para colocar vocês mais ou menos a par. A idéia é que o 4277 

mandato de vocês se estenda até dezembro. Existe uma posição dentro do 4278 

grupo de trabalho, de um dos membros, de que esse mandato deveria ir até 4279 

junho de 2009 e que se preparasse no segundo semestre do ano que vem a 4280 

transição para a nova composição do colegiado. A discussão está nessas duas 4281 

datas: junho ou dezembro de 2009. A eleição já aconteceria em junho com os 4282 

novos representantes e os antigos ficariam num suporte, algo assim. 4283 
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A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Marcelo, no 4284 

sexto, a sugestão seria: “os colegiados setoriais substituem”, com verbo no 4285 

presente. 4286 

 4287 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4288 

DO CNPC) – Vocês estão dando uma atualizada geral nos verbos! (risos) 4289 

 4290 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4291 

Centro-Oeste) – Eu acho que agora são os artigos específicos, não é? 4292 

 4293 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4294 

DO CNPC) – Como ficou? Aprovou desse jeito, até dezembro? 4295 

 4296 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4297 

Centro-Oeste) – Eu acredito que seria junho do ano que vem, porque até 4298 

dezembro não fazemos nada não. 4299 

 4300 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4301 

DO CNPC) – É dezembro de 2009. 4302 

 4303 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4304 

Centro-Oeste) – Ah! 4305 

 4306 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4307 

DO CNPC) – Se for até junho de 2009 vocês terão mais uma reunião, porque 4308 

as reuniões serão semestrais, como vamos ver daqui a pouco. 4309 

 4310 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4311 

Centro-Oeste) – Eu acho que seria até dezembro de 2009, para dar tempo de 4312 

fazer essas coisas todas.  4313 

 4314 

Vozes fora do microfone. 4315 

 4316 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4317 

Centro-Oeste) – Dezembro de 2009, né? 4318 

 4319 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4320 

DO CNPC) – Então mantém a sugestão, não é? 4321 

 4322 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4323 

Centro-Oeste) – Mantém! O que vem agora são os artigos 19... 4324 

 4325 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4326 

DO CNPC) – O 19 e o 20 só estão fazendo uma adequação aos termos do 4327 

regimento. Câmara técnica não existe. Na verdade são comissões temáticas. É 4328 

só essa alteração. Não traz problema. O 21... 4329 

 4330 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 4331 

Só uma questão. Eu acabei ficando sem entender. No artigo 7º: os mandatos 4332 

dos membros da câmara ficaram para dezembro, ou para junho? 4333 

 4334 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4335 

Centro-Oeste) – Dezembro de 2009. 4336 

 4337 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 4338 

Mas tem um membro do GT aí que parece... 4339 

 4340 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4341 

DO CNPC) – Ele tem uma proposta diferente, mas isso vai ser colocado. Isso 4342 

vai pesar. 4343 

 4344 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – E 4345 

se mudar, o que acontece? Fica desse jeito? Como fazemos? 4346 

 4347 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4348 

DO CNPC) – Isso vai ser deliberado na próxima reunião do CNPC e vamos 4349 

tornar público isso pelo site. E também o representante no Conselho é uma das 4350 
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tarefas dele fazer a ponte entre as deliberações da instância superior para a 4351 

instância do colegiado. Então os artigos 19 e 21 fazem só uma adequação 4352 

redacional. Substitui presidente por representante do CNPC. Eu acho que não 4353 

traz nenhum problema. 4354 

 4355 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4356 

Centro-Oeste) – Esse parágrafo 5º do Art. 21 eu fiquei um pouco na dúvida.  4357 

 4358 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4359 

DO CNPC) – É que a sugestão do Art. 21, § 4º é desdobrar o § 4º em dois 4360 

novos parágrafos. E aí ficaria metade do quarto seria o 5º, o 5º passa a ser 4361 

sexto. 4362 

 4363 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4364 

Centro-Oeste) – É só uma reestruturação... 4365 

 4366 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4367 

DO CNPC) – É uma reestruturação. 4368 

 4369 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4370 

Centro-Oeste) – E no 33... as reuniões dos colegiados setoriais serão 4371 

semestrais, podendo ter sua periodicidade elevada excepcionalmente em razão 4372 

do plano de trabalho apresentado e aprovado pelo Ministério da Cultura. 4373 

Parágrafo único, o Ministério da Cultura, por meio do Ministro, poderá convocar 4374 

extraordinariamente qualquer dos colegiados setoriais. Uma reunião semestral, 4375 

agora, vamos ter de pensar numa coisa aqui, Marcelo. Se fizermos reunião de 4376 

um dia, ou as reuniões do CNPC têm uma pauta pesadíssima e definitivamente 4377 

não conseguimos cumprir a pauta. Você já percebeu, né? Aí eu fico pensando 4378 

assim, se fazemos uma reunião por semestre, com essa carga de coisas, 4379 

pensa bem, como é que discutimos a criação de um regimento em um dia? 4380 

Isso é impossível? Para ser uma reunião, o período tem de ser mais estendido. 4381 

 4382 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4383 

DO CNPC) – A sugestão do grupo de trabalho é colocar aí no mínimo 4384 
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semestrais, ou seja, pode haver mais. O § 2º do Art. 34, fala que além das 4385 

reuniões presenciais serão utilizados recursos tecnológicos como meio de 4386 

intensificar os debates, especialmente videoconferências. Então pretendemos 4387 

utilizar esses instrumentos. No mínimo uma reunião semestral. Sabemos que 4388 

vai precisar de outras reuniões. Caso seja possível, por meio de 4389 

videoconferência. 4390 

 4391 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 4392 

Agora, teria de ficar bem claro no texto, que é no mínimo, senão... 4393 

 4394 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4395 

DO CNPC) – A sugestão do grupo de trabalho é colocar “no mínimo”. 4396 

Mantemos essa sugestão? 4397 

 4398 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4399 

Centro-Oeste) – Serão no mínimo semestrais?  4400 

 4401 

Vozes fora do microfone. 4402 

 4403 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – O texto 4404 

já diz: Podendo ter sua periodicidade elevada. Quer dizer, já está dito isso. 4405 

 4406 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4407 

Centro-Oeste) – Também podia ter: pautas pré-definidas. 4408 

 4409 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4410 

DO CNPC) – Já tem isso das pautas. No regimento... 4411 

 4412 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4413 

Centro-Oeste) – É fundamental para que o trabalho renda. 4414 

 4415 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4416 

DO CNPC) – Isso tem de entrar no regimento de vocês. 4417 

 4418 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4419 

Centro-Oeste) – Para que façamos a tarefa em casa e venhamos com... 4420 

 4421 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Aqui diz 4422 

que a pauta deve ser divulgada com no mínimo vinte dias de antecedência. 4423 

 4424 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4425 

DO CNPC) – Continua a sugestão de “no mínimo”? 4426 

 4427 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 4428 

Pelo menos. A observação dela é melhor. 4429 

 4430 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4431 

DO CNPC) – Essa sugestão já tinha havido no grupo de trabalho. Eles 4432 

acharam que “no mínimo” era mais enfático que “pelo menos”. 4433 

 4434 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 4435 

Pelo menos dá obrigatoriedade... “no mínimo”, não. 4436 

 4437 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4438 

DO CNPC) – Fica “pelo menos”, ou “no mínimo”? 4439 

 4440 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 4441 

Pelo menos. 4442 

 4443 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4444 

DO CNPC) – Batemos o martelo, então, em “pelo menos”. 4445 

 4446 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4447 

Centro-Oeste) – E no art. 34, substitui o “no mínimo 60% de seus membros” 4448 

por “maioria simples”? A sugestão é substituir esse “no mínimo de 60% de seus 4449 

membros presentes” por “maioria simples de seus membros”. É o mais... 4450 

 4451 
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O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 4452 

Mais lógico. 4453 

 4454 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4455 

Centro-Oeste) – Com a presença da maioria simples, né? 4456 

 4457 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 4458 

Mantém, então, a sugestão.  4459 

 4460 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4461 

DO CNPC) – No art. 51, na verdade, é uma sugestão de tirar o § 7º do art. 10 e 4462 

transformá-lo no art. 51 porque é uma norma transitória, que fala do prazo do 4463 

mandato de vocês. Como é uma norma transitória, vai no final do regimento 4464 

interno. Não tem o cinqüenta porque existe uma outra sugestão de um outro 4465 

artigo que não diz respeito ao colegiado setorial que seria o artigo 50. 4466 

Finalizado? 4467 

 4468 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4469 

Centro-Oeste) – Finalizado. 4470 

 4471 

O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4472 

DO CNPC) – Vou, então, passar a palavra ao Gustavo. Já temos um coffee 4473 

break pronto para nós. 4474 

 4475 

O SR. LUIZ TORELLI (Associação Brasileira de Difusão do Livro) – 4476 

Eu acho que ficou só aquele item doze, não é? Que não foi... 4477 

 4478 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4479 

Centro-Oeste) – Qual, Luiz? 4480 

 4481 

O SR. LUIZ TORELLI (Associação Brasileira de Difusão do Livro) – 4482 

Acho que faltou a redação. Aquele incentivar a valorização das atividades 4483 

profissionais e culturais. 4484 

 4485 
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O SR. MARCELO VEIGA (MEMBRO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO 4486 

DO CNPC) – Eu vou fazer uma proposta e trago para vocês. 4487 

 4488 

O SR. LUIZ TORELLI (Associação Brasileira de Difusão do Livro) – 4489 

Está legal. 4490 

 4491 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Eu acho que o mais 4492 

importante conseguimos consolidar. Agora, a agenda... o que me preocupa um 4493 

pouco é: quais são os próximos temas? Qual a nossa agenda de trabalho daqui 4494 

para a frente? Na verdade, me preocupa, mas nem tanto, porque, na verdade, 4495 

o que fizemos com os outros colegiados setoriais foi apontar a necessidade 4496 

dos pontos que vamos tratar nas próximas reuniões. No caso de vocês, o fato 4497 

de o plano nacional estar pronto, já ter sido aprovado com decreto, isso já 4498 

significa que muita coisa já foi feita. Agora, precisamos continuar com a pauta 4499 

de trabalho pensando que 2009 é justamente o último ano com tranqüilidade no 4500 

Congresso, porque 2010 já é eleição e temos turbulência, então tudo o que diz 4501 

respeito à agenda política, temos de priorizar para o ano que vem. Então, a 4502 

minha sugestão é que vocês têm um grupo pela internet, não? Que vocês 4503 

amadureçam também temas que contem com esse calendário político-eleitoral, 4504 

ou seja, o ano que vem é favorável às agendas e ao trabalho efetivo. Em 2010 4505 

já entramos inevitavelmente na turbulência. Tudo bem que tem o primeiro 4506 

semestre de 2010 que é tranqüilo. Mas eu queria que vocês avaliassem 4507 

também. Acho que o que gostaríamos é que a interlocução fosse feita por meio 4508 

do representante de vocês no conselho, que no caso é a Graça. Essas 4509 

recomendações, as moções, tudo isso é encaminhado por ela e vai ser 4510 

encaminhado oficialmente no nosso e-mail que é o  cnpc@cultura.gov.br, o que 4511 

não quer dizer que não tenhamos contatos. Vocês podem me acionar pelo e-4512 

mail do Conselho também a qualquer instante. 4513 

 4514 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4515 

Centro-Oeste) – Eu acho que tem duas questões que precisamos encaminhar. 4516 

Precisamos retomar o grupo pela internet porque esse novo formato, porque a 4517 

sua contribuição é fundamental, Oscar, para que consigamos retomar o grupo 4518 

sem a... história da regulamentação, essa nova fase. Algumas coisas já 4519 

mailto:cnpc@cultura.gov.br


 136/143 

estavam pontuadas desde a reunião de março deste ano. Que diz respeito à 4520 

questão do preço único, que diz respeito àquele 1% da desoneração fiscal. 4521 

Acho que esse é o primeiro ponto que precisa ser encaminhado. Como estão 4522 

essas negociações porque sem recurso sabemos que não se faz 4523 

absolutamente nada e houve uma troca. Se houve uma lei de desoneração, 4524 

precisamos ver o encaminhamento disso agora. 4525 

 4526 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Nesse 4527 

caso específico, sabe, Graça, esse... está na ordem do dia, essa questão do 4528 

PróLivro, de 1%, se eu bem me lembro, nas negociações que houve naquela 4529 

época, os editores, livreiros, distribuidores, que foram beneficiados pela 4530 

desoneração, teriam essa contribuição e haveria uma contrapartida do governo 4531 

também do depósito desse 1% e nessa nova formulação que está ocorrendo 4532 

essa parte do governo da contrapartida não existe.  4533 

 4534 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4535 

Centro-Oeste) – Por isso que eu acho que precisa voltar a discussão. 4536 

 4537 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – A minha 4538 

sugestão em termos de pauta seria a seguinte. Que todos esses assuntos que 4539 

se encontram com projeto de lei em tramitação no Congresso, que fossem 4540 

debatidos na câmara. Porque tem várias iniciativas em andamento no 4541 

Congresso e que acontecem independentemente de ser ouvido o setor. 4542 

Entendeu? É a questão do fundo, é a questão do direito autoral, é a questão... 4543 

 4544 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4545 

Centro-Oeste) – Eu ia levar a questão do direito autoral, porque eu tenho 4546 

recebido sistematicamente, mas não damos conta de ir a todas as reuniões. 4547 

Então acho que já ocorreram duas, foi Gustavo? De direito autoral? 4548 

 4549 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Tem a agenda 4550 

nacional, agora, não quer dizer que na próxima reunião, por exemplo, não 4551 

possamos ter uma apresentação de direito autoral aqui. 4552 

 4553 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4554 

Centro-Oeste) – Você sabe por quê? Porque recebemos um e-mail da Ana 4555 

Cláudia, que é da Elige (?), solicitando a reunião da câmara, especificamente 4556 

para discutir a questão do direito autoral. Então eu acho que tem de ter uma 4557 

pauta de prioridades, porque são questões polêmicas e complicadas que 4558 

precisam, primeiro, precisamos ter informação procedente. Esses dados das 4559 

condições em que o 1% estava sendo negociado, por exemplo, eu 4560 

desconhecia. A outra questão é dos direitos autorais, eu venho acompanhando 4561 

por documentações que o próprio Minc tem me mandado, por conta do CNPC. 4562 

Tenho acompanhado essa discussão e acho que precisamos ter essa pauta 4563 

definida com horários, com pessoas que possam vir falar para esclarecer.  4564 

 4565 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Agora, 4566 

se essa reunião é semestral, talvez daqui a seis meses essas questões já 4567 

estejam encaminhadas de alguma maneira. 4568 

 4569 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Na verdade, vamos 4570 

apresentar uma proposta de calendário para o Conselho, na próxima reunião, e 4571 

vamos apresentar também uma proposta para os colegiados setoriais. São 4572 

quatro reuniões por ano do Conselho, são reuniões presenciais. Estamos 4573 

avaliando a disponibilidade de recursos para realizar encontros presenciais 4574 

e/ou reuniões virtuais, por meio da internet, videoconferência, etc. Então a 4575 

periodicidade ainda pode mudar até a última reunião do Conselho, que é 25 e 4576 

26, e aí apresentamos o calendário. 4577 

 4578 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4579 

Centro-Oeste) – Agora, eu sinto uma necessidade muito grande, mesmo 4580 

mantendo essas informações para o grupo, é que tenhamos uma sistemática 4581 

mais pontual na internet, de se comunicar e do que fazer. Especificamente do 4582 

que fazer. No caso específico do fórum de discussão de biblioteca e literatura 4583 

infantil que ocorreu em julho, foi super positivo e positivo no sentido de saírem 4584 

propostas muito concretas. No entanto, tivemos a notícia de que a Janete saiu 4585 

e que foi uma pessoa dificílima de trabalhar ao longo desse tempo todo foram 4586 

inúmeras reuniões com ela. Eu me lembro que de março, que ficou tirado que 4587 
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nós iríamos fazer esse fórum, o Castilho veio sistematicamente ao Ministério da 4588 

Educação... enfim, quando uma pessoa-chave é trocada, em muitas das vezes, 4589 

significa que voltamos para a estaca zero. 4590 

 4591 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Mas não vai 4592 

voltar. 4593 

 4594 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4595 

Centro-Oeste) – Não, não, eu estou dizendo isso, Rosália, porque na realidade 4596 

isso dá o nível da fragilidade das interações entre nós. Seria muito importante 4597 

que conseguíssemos manter mais aceso essa comunicação entre nós, do que 4598 

precisa ser feito, até para fortalecer as ações do PNLL, que sabemos que 4599 

quem está encaminhando isso é o Castilho, na figura do PNLL, então isso é 4600 

fundamental. Por exemplo, eu tinha dito que eu editaria um material que foi 4601 

discutido ali. Eu ainda não consegui ter esse material para fazer isso. Eu 4602 

também tenho um mandato com data para acabar na universidade e acho que 4603 

precisamos dar uma divulgação maior. A outra questão, Gustavo, que eu tinha 4604 

conversado com o Oscar por ocasião do fórum, é que nós queríamos dar uma 4605 

visibilidade para o que era a câmara. Eu queria fazer um folder lá na 4606 

universidade, na gráfica da universidade. Porque eu penso que o que é feito 4607 

aqui precisa ter uma divulgação maior para que consigamos ter um respaldo 4608 

maior até nas regiões. Então, com essa transição eu queria colocar isso à 4609 

disposição de vocês para que façamos um folder e vamos nos responsabilizar 4610 

por isso na UFG, sobre o que é esse colegiado, que função que tem e quais 4611 

são os colegiados especificamente. Acho que agora dá para pensar numa 4612 

coisa mais coletiva, para que possamos dar um retorno... na hora de conversar 4613 

nos nossos estados, acho que dá visibilidade para as ações. Acho que é um 4614 

retorno fundamental, sabe Sônia. E essas pautas virem à tona, porque acho 4615 

que começa a se estabelecer um círculo de cobrança maior. Para nós também, 4616 

das pessoas conosco. Nós representamos uma estrutura que precisamos 4617 

também dar um retorno. 4618 

 4619 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Eu gostaria só 4620 

de dois esclarecimentos. Acredita que com a saída da professora Janete 4621 
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abalou. Como agora conseguimos atingir e realizar um fórum e a preocupação 4622 

imediata do professor Castilho e minha é essa: como será agora a interlocução. 4623 

Mas o professor Marcelo recém havia assumido e já nos recebeu e já tivemos 4624 

dois encontros com ele e ele vê essa importância da área do livro e da leitura e 4625 

esse diálogo. Então acredito que todas as dificuldades que passamos para 4626 

conversar e dialogar com o MEC, não voltamos. Acho que partimos desse 4627 

momento e isso que acho que é um ganho, um avanço do trabalho sério que 4628 

todos nós estamos fazendo. Segundo esclarecimento é em relação ao fundo, a 4629 

criação do fundo, ele não está no Congresso porque ele não tem de ir para o 4630 

Congresso. Ele é um decreto presidencial. O que ocorre é todo um movimento 4631 

político. Agora com a frente parlamentar do livro e leitura e com os ministros, 4632 

principalmente do planejamento e o Ministro Mântega. Eu e o professor 4633 

Castilho conseguimos chegar até o assessor do Ministro Mântega, o assessor 4634 

especial, para colocar toda aquela situação. Foi ótimo porque o assessor dele, 4635 

que também, se chama Marcelo, ele estava presente na criação da isenção... 4636 

ele trabalha na FNDE com o Paim, então ele fez o a favor. Ele que visitou 4637 

então, o Bernardo, naquela época. Ele tem todo esse conhecimento, que 4638 

também nos ajudou bastante o diálogo. Acho que agora é todo um 4639 

amadurecimento político. Até o Presidente Lula está cobrando, já cobrou três 4640 

vezes isso aos Ministros da Cultura, a última vez foi na posse do Ministro Juca, 4641 

querendo que aconteça, então não vejo dificuldades. 4642 

 4643 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Eu só 4644 

queria deixar também registrada uma preocupação, já que o assunto é livro e 4645 

leitura, o impacto da crise financeira mundial na questão do preço do livro, 4646 

porque, na realidade, já sofremos e percebemos que vamos sofrer um aumento 4647 

no preço do papel, que é um insumo dolarizado, um aumento na questão dos 4648 

direitos autorais dos livros estrangeiros, que também têm seus contratos em 4649 

dólar. Com a regulamentação do fundo, mais esse 1%, é possível também... é 4650 

um assunto a ser levantado a questão de qual será o impacto, o que é uma 4651 

pena, porque de acordo com a pesquisa da Fipe, desde a desoneração, ele 4652 

vinha sendo reduzido e acredito que essa tendência de queda vai ser revertida 4653 

por essas questões que independem da vontade dos produtores. 4654 

 4655 
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O SR. OSCAR GONÇALVES (Fundação Biblioteca Nacional) – Os 4656 

serviços gráficos devem aumentar porque o maquinário é importado e a 4657 

maioria das gráficas fez a substituição do maquinário. 4658 

 4659 

O Sr. RUI VEIGA (Representante União Brasileira de Escritores) – 4660 

Os serviços gráficos já aumentaram pelo menos 12%. 4661 

 4662 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Então 4663 

acho que é uma questão que deve ser levada em conta, fora a questão da crise 4664 

internacional que possa ter reflexo na queda do emprego e do poder aquisitivo, 4665 

então também de termos bem isso em mente, de não tomar nenhuma atitude 4666 

que possa piorar ainda mais essa situação que, pelo visto, não é um céu tão 4667 

azul como já foi. 4668 

 4669 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4670 

Centro-Oeste) – Então a proposta seria a seguinte. Retomamos o grupo: 4671 

Oscar, socorro, podemos fazer isso juntos, você encaminha isso para nós. Eu 4672 

vou retomar a questão do histórico da Câmara para podermos encaminhar isso 4673 

para o Gustavo. É para o próprio CNPC, Gustavo? 4674 

 4675 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Na verdade, é para o 4676 

CNPC. 4677 

 4678 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4679 

Centro-Oeste) – Tá. A outra questão seria, o grupo estando restabelecido, 4680 

temos até domingo... eu vou mandar... acho que de acordo com o que o 4681 

Marcelo está fazendo, ele já encaminha o texto virtual para nós até amanhã e 4682 

amanhã mesmo já fazemos uma leitura e encaminhamos para os demais. Eu 4683 

vou pegar as anotações que havia feito. Pode ser que nem tenha mais nada 4684 

para acrescentar, diante da discussão que foi feita. Aí, na segunda-feira já 4685 

encaminho para o CNPC essa versão final e nesse meio tempo seria 4686 

interessante que víssemos a prioridade dessas pautas, o que estamos 4687 

entendendo que possa ser prioritário. Eu acho que, Rosália, numa conversa 4688 

com o Castilho, compreender esse momento, esses novos encontros que vão 4689 
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acontecer, o que que precisamos realmente priorizar para fortalecer essa 4690 

questão institucional, que para mim acho que é fundamental. Precisamos ter 4691 

uma cara no Minc para... uma cara que seja assim, ó: uma cara bem de livro 4692 

mesmo. Um livrinho aberto com alguém lendo. Eu posso sugerir até algumas 4693 

obras de arte belíssimas que tem por aí. É brincadeira, mas que consigamos 4694 

fortalecer, eu acho que esse é um momento fundamental para nós, dessa 4695 

interlocução para definir essa sociedade civil e o próprio Governo. 4696 

 4697 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Eu acredito 4698 

que o seminário do dia 29 também abre essa discussão. Eu acho que ele abre 4699 

também essa discussão, porque são esses temas políticos que vão ser 4700 

levantados. O da frente parlamentar, que vai abrir todas essas questões que 4701 

estão sendo colocadas. 4702 

 4703 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – 4704 

Justamente. Essa é que era a preocupação. Por isso é que eu achava a idéia 4705 

dos participantes da frente parlamentar participarem das nossas reuniões aqui 4706 

para eles entenderem o mercado de uma forma mais ampla. 4707 

 4708 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4709 

Centro-Oeste) – É só convidá-los. 4710 

 4711 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Não sei, eu 4712 

acho que eu não coloquei. Na reunião da semana passada da frente 4713 

parlamentar, que foi a primeira, que foram se apresentar e o deputado foi dizer 4714 

porque veio e porque fez a frente, o único senador presente, eu acho isso 4715 

muito representativo, era o Senador Cristovam Buarque. Então acho que isso é 4716 

muito representativo. Porque o Cristovam tem esse conhecimento, ele é uma 4717 

referência nessa área de educação e cultura ele transita muito bem. 4718 

 4719 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – A dúvida 4720 

que eu fiquei é se essas reuniões da frente parlamentar são abertas e ou se 4721 

precisa de um convite para comparecer. 4722 

 4723 
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A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4724 

Centro-Oeste) – Ficou essa dúvida, Rosália. No dia 29 nós poderemos vir? 4725 

 4726 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Sim. A frente 4727 

parlamentar disse: nós gostaríamos de estar presentes na câmara setorial. 4728 

 4729 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – E o 4730 

inverso, como isso funciona? Porque se eu tivesse sido convidada para essa 4731 

reunião da semana passada, teria ido. Não fui porque nem sabia. 4732 

 4733 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Mas o Vitor 4734 

foi, o presidente. 4735 

 4736 

A SRA. SÔNIA JARDIM (Sindicato Nacional dos Editores) – Mas o 4737 

Vitor talvez tenha sido convidado. Só foi ele, não é? 4738 

 4739 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – O Vitor foi 4740 

convidado, o PNLL foi convidado... 4741 

 4742 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4743 

Centro-Oeste) – Mas eu acho que com aquilo que você falou de passar a lista 4744 

dos membros da câmara para a frente... 4745 

 4746 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – É um 4747 

seminário aberto, Graça. Não tem porque vocês não irem. Acho que não estão 4748 

abrindo tanto, talvez para não irem estudantes da UnB. Acho que é uma coisa 4749 

mais fechada. Não abre tanto para estudantes agora. 4750 

 4751 

A SRA. GRAÇA MONTEIRO CASTRO (Representante da Região 4752 

Centro-Oeste) – Mas acredito que seja aberto a todos e ele gostaria de ter 4753 

vindo aqui. Então acredito que é claro que vão receber convites. 4754 

 4755 
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A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Então aquela 4756 

proposta de encaminhar os nomes da câmara para a frente acho que seria 4757 

interessante e dizer que estamos com predisposição para vir. Eu virei. 4758 

 4759 

O SR. EDNILSON XAVIER GOMES (Associação das Livrarias) – 4760 

Quero dizer que não houve privilégio para participar...  4761 

 4762 

Vozes fora do microfone. 4763 

 4764 

O SR. EDNILSON XAVIER GOMES (Associação das Livrarias) – Eu 4765 

acho que essa é uma discussão aberta, acredito que sim... 4766 

 4767 

A SRA. ROSALIA GUEDES (Representante do PNLL) – Como eu vi o 4768 

Vitor lá, acredito que todos tinham sido convidados... então vamos fazer assim. 4769 

Me responsabilizo de amanhã telefonar para ele para passar todos os 4770 

endereços de vocês, por fax, e dizer que todos estão muito brabos porque não 4771 

foram convidados. 4772 

 4773 

O SR. GUSTAVO VIDIGAL (PODER PÚBLICO) – Em nome do 4774 

Ministério eu gostaria de agradecer a todos por terem vindo a essa reunião e 4775 

convidá-los para tomar um coffee break e até a próxima. 4776 


