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• Nº CEC’s  ativos – 24

Região Norte – AC, AM, AP, PA, RR, TO – (RO)

Região Nordeste – AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE

Região Centro-Oeste – DF, GO, MT, MS

Região Sul – SC, RS – (PR)

Região Sudeste - RJ, ES, SP – (MG)

“Todos os 23 (24?) conselhos estaduais de cultura 
realizaram reuniões nos últimos 12 meses.” pesquisa

Panorama dos Conselhos Estaduais de Cultura – agosto/2010

Situação atual dos CEC’s



Defesa das diversidades

• BIODIVERSIDADE

• DIVERSIDADE CULTURAL

• DIVERSIDADE INSTITUCIONAL

– Composição

– Representatividade

– Legitimidade

– Diversidade



Visualizando a interface:

A Sociedade não cabe no Conselho, 

o Governo também não !!

SOCIEDADE

CONSELHO

GOVERNO



Desafio 1: a composição e a 

representatividade

• Flexível e dinâmica – processo

– AL: notáveis – institucional - + segmentos

• Princípios: democrático, paritário, ..... 

princípios “versus” detalhamento e as 

organizações

• MODELO: MELHOR QUE MODELOS, 

SÃO PRINCÍPIOS A SEREM SEGUIDOS 



A diversificação é bastante acentuada, de modo que o

quantitativo de membros varia de 09, como é caso do Piauí,

até 54 conselheiros, como ocorre no Espírito Santo, com
média de 20 membros.

- O TRADICIONAL E O NOVO !!!!!

Panorama dos Conselhos Estaduais de Cultura – agosto/2010

Nº dos membros dos CEC’s



• De igual forma, observa-se diversidade quanto à 
existência ou não de pagamento, assim como do 
valor recebido por conselheiro em cada Estado, 
variando de R$ 90,00  até R$ 1.200,00 por sessão.

• 13 recebem: AP, AM*, BA, DF, GO, MT*, PB, PE, PI, 
RJ, RR, SC, SE. (* apesar de existir previsão legal o 
pagamento não vem sendo efetuado).

• 06 não recebem: AC, AL, CE, ES, MA, TO.

• 05 não dispomos de informações: MS, PA, RN, RS, 
SP.

Panorama dos Conselhos Estaduais de Cultura – agosto/2010

Pagamento de Jeton



Desafio 2: o exercício da 

representatividade

• Convocação com antecedência mínima, 

com pauta definida e material para análise 

prévia – o que possibilita a discussão com 

os “representados” e tomada de decisão –

CNPC e “mea culpa”

• Visão de conjunto dos representados: 

“territorialidade” e leitura cruzada com 

segmentos - termo de parceria (?)



Desafio 3: o fio da navalha: 

reflexão “versus” burocratização

• Tratam-se de Conselhos Superiores: 

Política, Plano e Fundo;

• A iniciativa dos conselheiros – no CNPC o 

MinC tem pautado (AP);

• A Resolução do FNC e sua (não ?) 

implementação;

• A “agonia” das OSCIPS.



Desafio 3: o fio da navalha: 

reflexão “versus” burocratização

• GO: mais de 500 processos, em um ano, 

para 12 conselheiros;

• O marco legal: necessidade de 

discussões pormenorizadas e exaustivas. 

AL: 1 ano para revisar lei do RPV; CNPC 

– novo FNC não foi discutido; lei Rouanet 

pós audiência pública (?).



Desafio 4: o debruçar-se sobre 

a realidade e as avaliações

• Os Conselhos e os Planos de Cultura: 

indicadores e metas – a análise;

• A avaliação do realizado e do alcançado; 

p.ex.: a II CNC !



AS PERSPECTIVAS

• As melhores possíveis:

– estamos gerando conhecimento do universo 

cultural;

– estamos revisando o marco legal e 

institucional;

– estamos ampliando os investimentos.

• PODEMOS E DEVEMOS OTIMIZAR A 

ATUAÇÃO DOS CNPC E CECs e DEVE-

MOS AMPLIAR E OTIMIZAR OS CMCs



AS PERSPECTIVAS

• SUGESTÃO: considerando possível “o 

ovo ou a galinha”, quando da implemen-

tação do SNC:

– Contemplar “disposições transitórias” – ex.: 

enquanto não for implementado o CMC, os 

conselhos tutelares poderão desempenhar a 

função, por prazo máximo de 2 anos –

permitiria o aporte para a capacitação de 

gestores, futuros conselheiros, 

desenvolvimento de pesquisas e do Plano, 

etc... (evita o travamento)


