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RELATÓRIO EXECUTIVO 

REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE CULTURA DOS POVOS INDÍGENAS 
 

DATA: 02 e 03 de abril de 2014  
LOCAL: Sala de reunião, 12ª andar do Edifício Parque Cidade Corporate - Brasília-DF  
 
Principais pontos abordados/ Temas/Encaminhamentos:  
 
ITEM I – ABERTURA DA SESSÃO  
A coordenadora-geral do CNPC, Magali Moura, fez a abertura da reunião e passou a palavra 
para a secretária Márcia Rollemberg da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural – SCDC.  
 
ITEM II – - APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA  
A Secretária Márcia Rollemberg apresentou os pontos de pauta que serão discutidos e sugeriu 
algumas alterações que foram aceitas pelo CS.  
 
ITEM III – AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO SETOR.  
I Fórum Nacional de Pontos de Cultura Indígena (PCI)  
Edital de Pontos de Cultura Indígena 2014  
Sistema Setorial de Culturas Indígenas 

 
 A Secretária Márcia Rollemberg passou a palavra para o Coordenador-Geral de 
Institucionalização e Monitoramento do Sistema Nacional de Cultura - SNC, Pedro Ortale, que 
explicou que os recursos da cultura a serem repassados pelo SNC deverão ser transferidos para 
estados e municípios e por esse motivo é necessária à adesão desses entes.  
Josilene Brandão, representante da Funai, ressaltou que os povos indígenas têm reivindicado a 
criação de um sistema de cultura próprio, que trate das especificidades dos indígenas. Ela 
sugeriu que o MinC provoque a Funai, para que esta possa apoiar a implementação do SNC nos 
estados e municípios.  
Romancil Cretã falou a respeito dos problemas enfrentados pelos povos indígenas na 
participação das políticas públicas e especificamente do problema na descontinuidade das 
ações em virtude de mudanças nas gestões governamentais.  
Álvaro Sampaio (Tukano) ressaltou que a Funai não disponibiliza espaços para os indígenas 
dentro da instituição e que não há participação efetiva dos indígenas dentro órgão.  
Jacqueline Santos (Puyr Tembé) expôs sua preocupação com relação à atuação da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena - SESAI, tendo em vista que esta não tem prestado o atendimento 
de saúde adequado às populações indígenas.  
Ivanice Tanoné também ressaltou o problema enfrentado pelos indígenas junto à SESAI.  
Pedro Vasconcellos –SCDC - explicou que é necessário se estabelecer as prioridades para os 
povos indígenas e que se tenha garantia de diálogo do setor com o poder público.  
A Secretária Márcia Rollemberg destacou como encaminhamentos:  
Inserção no PL de regulamentação do SNC a possibilidade de criação do Sistema Setorial de 
Cultura  
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Convocação de uma reunião com SPC, SAI, SCDC, FUNAI, MEC e Ministério da Saúde para 
tratar dos temas análogos ao setor.  
 Implementação de estratégia de mobilização, a cargo da SCDC.  
Antônio Mauricio e Nayara Tukano serão os interlocutores e representantes do CS e estes 
ficarão responsáveis pelo envio das contribuições para inserção da proposta de criação do 
Sistema Setorial de Cultura no SNC.  
Pedro Ortale falou que a devolutiva sobre inserção da proposta no PL será encaminhada ao 
colegiado em uma semana. 
 

Informe sobre os pontos de cultura indígena do nordeste – Pedro Vasconcellos  
 Pedro informou que aconteceu o encontro de oito (etnias) pontos de cultura indígena do 
nordeste e que um dos temas debatidos foi a inclusão digital.  
 Deborah Castor trouxe a informação de que a rede de cultura indígena reclamou que tem 
dificuldade em dialogar com os membros do colegiado.  
 Pedro Vasconcellos fez o informe sobre I Fórum de pontos de cultura indígena e explicou que 
o fórum não deverá ser restrito a pontos de cultura indígena.  
O Fórum será realizado durante a TEIA 2014, nos dias 18 e 19.  
 Márcia Rollemberg explicou que o edital de pontos de cultura indígena se propõe a conceder 
chancela de novos pontos de cultura e fomentar os pontos que já existem. A ideia é de que 
seja lançado um edital simplificado.  
 A Secretária disponibilizou as portarias 118 de 30 de dezembro de 2013, que trata da 

reformulação do Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva e a 

portaria 22 de março de 2014, que aprova o plano de trabalho anual do Programa Nacional de 

Apoio à Cultura (Pronac) e em seguida encerrou a reunião. 
 

IV – FOMENTO ÀS CULTURAS INDÍGENAS  
PROCULTURA  
VALE CULTURA  
5ª EDIÇÃO PRÊMIO CULTURAS INDÍGENAS  
REPRESENTANTES DA COMISSÃO NACIONAL DE INCENTIVO A CULTURA – CNIC E DA SEFIC 
COORDENAÇÃO DA SCDC  
14h às 16h  
 
 Kleber Rocha iniciou o ponto de pauta falando do Prêmio Culturas Indígenas. Kleber 
esclareceu que o processo será discutido na próxima reunião da CNIC. Ele propôs que 
representantes do CS participem da próxima reunião, que será realizada no mês de abril, para 
que seja possível uma discussão mais direcionada acerca do tema e para que os comissários 
integrantes da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura possam se inteirar melhor sobre o 
tema.  
Kleber solicitou que fosse localizado o protocolo da carta enviada à ministra, pelo CS, para que 
se possa garantir a qualidade do debate sobre o Prêmio na próxima reunião da CNIC.  
Foi levantado o problema relacionado ao edital da Amazônia, que mesmo sendo um edital 
específico não contemplou os povos indígenas.  
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Encaminhamento propostos – contribuição do CS na avaliação dos resultados nos editais 
voltados para cultura indígena.  
Amazônia cultural – que o CS se manifeste com relação aos problemas verificados na 1ª edição 

do edital para que haja correção no próximo edital. 

Kleber Rocha explicou que é necessário se pensar em como será tratada a temática indígena e 
de culturas populares em relação ao vale cultura e ressaltou que é necessário se pensar em 
uma conversa com as instituições financeiras sobre a implementação do programa para as 
especificidades de determinados setores.  
Josilene Brandão – sugeriu que seja aprofundado o debate sobre a implementação do vale 
cultura no CS e falou da importância de se fazer uma recomendação direcionada à SEFIC com a 
finalidade de se garantir a participação dos Cs’s de cultura afro, culturas indígenas e culturas 
populares nos debates da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura.  
Álvaro Sampaio (Tukano) solicitou que seja debatido no vale cultura a questão relacionada aos 
indígenas que não tenham contrato formal de trabalho (não possuam carteira assinada).  
Antônio Maurício expôs sua indignação em relação ao parecer que descaracteriza o edital de 
culturas indígenas.  
 
16h30 às 17h30  
Cont. do debate  
IV – FOMENTO ÀS CULTURAS INDÍGENAS  
PROCULTURA  
VALE CULTURA  
5ª EDIÇÃO PRÊMIO CULTURAS INDÍGENAS  
REPRESENTANTES DA COMISSÃO NACIONAL DE INCENTIVO A CULTURA – CNIC E DA SEFIC 
COORDENAÇÃO DA SCDC  
 
   Antes de dar continuidade ao debate, a Coordenadora-Geral do CNPC, Magali Moura, fez 
esclarecimentos relacionados aos problemas na emissão de diárias e passagens e propôs que a 
convocação do CS fosse enviada com o prazo de 40 dias de antecedência da reunião.  
Nayara Sampaio (Tukano) sugeriu que a convocação fosse enviada para os titulares e suplentes 
e que fosse estipulado o prazo de 15 para resposta dos indígenas.  A proposta de convocação e 
o prazo para confirmação foram aceitos.  
Foram escolhidos os representantes do CS para participação na reunião da CNIC: Romancil 

Gentil Cretã, representante do Conselho e Indígena e Antônio Mauricio Fonseca de Oliveira 

(Mediador Cultural). 

17h30 às 18h 

ITEM V – INFORME SOBRE A TEIA  
Pedro Vasconcellos falou sobre a realização da Teia da Diversidade, que será realizada entre os 
dias 19 e 24 de maio. O evento é uma parceria do MinC com a Sociedade Civil.  
Pedro ressaltou que o objetivo principal do evento é a realização de 3 Fóruns para discussão 
de pautas específicas:  
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1º Fórum Nacional de Pontos de Cultura dias 19 e 20 acontece antes da Teia (protagonismo da 
sociedade civil) – o governo tem voz, mas não tem voto. Os delegados estão sendo escolhidos 
nos fóruns estaduais.  
2º Fórum da Diversidade Cultural dias 22, 23 e 24– debates sobre o Programa Cultura Viva.  
3º Fórum dos Gestores – acontece nos dias 19 e 20 (paralelo ao Fórum Nacional dos Pontos de 
Cultura)  
No dia 21/05 tem um grande cortejo com os participantes da Teia.  
Pedro esclareceu que não é possível garantir a permanência dos participantes do Fórum de 
Pontos de Cultura Indígena, que será realizado nos dias 18 e 19 de maio, durante todo período 
de realização da Teia.  
O CS propõe que todos representantes permaneçam durante todo período de realização da 
Teia e o representante da SCDC se comprometeu, dentro do possível, a atender a proposição 
do colegiado.  
Jacqueline Santos (Puyr Tembé) solicitou o apoio do MinC para viabilizar a participação dos 
representantes do CS no Acampamento Terra Livre que irá acontecer em maio de 2014, em 
Brasília.  
Jacqueline Santos sugeriu que a próxima reunião do CS seja realizada em uma aldeia indígena.  
A Coordenadora-Geral do CNPC, Magali Moura, explicou que é muito difícil realizar a reunião 
fora da região centro-oeste, tendo em vista que a empresa licitada para prestar os serviços 
logísticos só atende a esta região.  
A Coordenadora-Geral Magali Moura encerrou a reunião. 

 

 

 

DIA 03/04/2014 – 5ª feira 

 
ITEM VI – ABERTURA DA SESSÃO  
SECRETÁRIO GERAL DO CNPC, BERNARDO N MATA MACHADO  
COORDENAÇÃO DA SCDC, MÁRCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG  
A Secretária Márcia Rollemberg iniciou a reunião e passou a palavra ao Secretário Geral do 
CNPC, Bernardo N Mata Machado para tratar o ponto de pauta sobre processo eleitoral dos 
colegiados.  
 
ITEM VII - DEBATE SOBRE O PROCESSO ELEITORAL DOS COLEGIADOS SETORIAIS E DO 
PLENÁRIO DO CNPC  
SECRETÁRIO GERAL DO CNPC, BERNARDO N MATA MACHADO  
COORDENAÇÃO DA SCDC, MÁRCIA HELENA GONÇALVES ROLLEMBERG  
REPRESENTANTE DO COLEGIADO SETORIAL  
O Secretário Geral do CNPC, Bernardo N Mata Machado informou que a renovação será 
realizada em março de 2015, mas é muito importante que as regras sejam estabelecidas ainda 
este ano, por meio de portaria.  
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Foi definido que a renovação do CS, por ter tomado posse depois, será realizada em julho.  
O Secretário Bernardo N Mata Machado abriu as inscrições para sugestões/contribuições  
Antônio Maurício sugeriu que os membros do colegiado pensem em alternativas para 

realização das inscrições e que estas sejam apresentadas na próxima reunião do CS. 

O Secretário acrescentou que o cadastramento tratará das especificidades de cada setor.  
Jacqueline Santos ( Puyr Tembé) pediu a palavra para fazer um informe sobre a realização da 
Assembleia dos Povos Indígenas do Pará, que será realizada em Marabá (Sul do Pará). Ela 
aproveitou para convidar o Secretário Geral do CNPC, Bernardo N Mata Machado e ressaltou a 
importância da participação de um representante no MinC no evento.  
O Secretário agradeceu o convite e disse que fará o possível para participar do evento.  
O Secretário retornou ao ponto de pauta do processo eleitoral e ressaltou a importância da 
participação dos colegiados estaduais e municipais, das redes, ONGs e outros organismos 
ligados à cultura dos povos indígenas para que estes possam reforçar a divulgação sobre a 
renovação do CS.  
Antônio Maurício sugeriu que seja aproveitada a agenda de eventos indígenas para ajudar na 

divulgação do processo eleitoral. 

José Flavio (Haru Kuntanawa) falou que os estados não dispõem de políticas públicas 
consistentes voltadas para os povos indígenas e ele ressaltou a importância da aproximação 
das culturas indígenas com os outros colegiados setoriais.  
Com relação à renovação do CS, Haru ressaltou que é muito importante que os representantes 
do CS estejam ligados às suas comunidades.  
Haru Kuntanawa informou que será realizada a 1ª Copa das Arvores de 10 a 17 de junho, no 
Acre. Ele convidou o colegiado para participar.  
A secretária Márcia Rollemberg se dispôs a contribuir, na medida do possível, na realização do 
projeto 1ª Copa das Arvores.  
O Secretário Geral do CNPC, Bernardo N da Mata Machado, encerrou o ponto de pauta.  
A Secretária Márcia Rollemberg deu continuidade à reunião falando da discussão realizada 
sobre a 5ª Edição do Prêmio de Culturas Indígenas e se comprometeu a falar com a Ministra 
Marta Suplicy sobre o assunto.  
Naiara Tukano fez um informe sobre a participação de um membro do CS no Conselho de 

Igualdade Racial. 

ITEM VIII – INFORME SOBRE A TEIA  
Daniel Castro retomou o ponto de pauta relacionado à Teia e esclareceu alguns pontos 
relativos às atividades que serão desenvolvidas durante a realização do evento.  
Daniel Castro solicitou que o CS proponha pautas que serão discutidas na Teia.  
Rodas de conversa  
Oficinas de capacitação  
Jaqueline Santos (Puyr Tembé) sugere que seja estabelecida uma rodada de debates que trate 
a atual conjuntura do povo indígena  
Pedro sugere que sejam escolhidas 5 cinco experiências ricas na área de cultura indígena para 
serem debatidas na teia.  
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Após o retorno do intervalo, Daniel Castro encerrou o ponto de pauta sobre a Teia e sugeriu 
que este assunto seja retomado na reunião que será realizada no final de abril com o GT que 
foi escolhido para tratar da revisão do Plano Setorial.  
Encaminhamentos:  
- REUNIÃO DO GT DURANTE A CNIC  
1º DISCUSSÃO DO GT PARA REVISÃO DO PLANO SETORIAL  
2º ATIVIDADES TEIA DA DIVERSIDADE  
3º FORUM DE CULTURAS INDIGENAS 

INFORME – SEC – VITRINES CULTURAIS – LIVIA FRASÃO  
APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DE MOÇÕES E RECOMENDAÇÕES  
Foram apresentadas e aprovadas moções e recomendações.  
Ficou decidido que o tema cultura alimentar será discutido na próxima reunião do colegiado.  
Pedro Vasconcellos encerrou a reunião.  
 
 
Encaminhamentos/Demandas/Solicitações :  

 
Brasília, 03 de abril de 2014. 

 


