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Carta aberta do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura  

Primeira Reunião Ordinária - 2019 

O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, reunido em Brasília nos 
dias 23 e 24 de maio de 2019, em sua primeira reunião ordinária do ano, debateu temas que 
tem sentido de urgência na consolidação da política pública de fomento e difusão das artes, 
patrimônio cultural, linguagens e expressões, em suas dimensões simbólicas, sociais e 
econômicas. 

Os membros do Fórum reforçaram a permanente e inquietante preocupação com a extinção do 
Ministério da Cultura e com o esvaziamento da estrutura de pessoal na atual Secretaria 
Especial de Cultura, responsável pela garantia do fluxo de trabalho na pasta. Enfatizamos que 
a pauta da recriação do Ministério da Cultura como órgão próprio na estrutura organizacional 
do Governo Federal se mantém como uma agenda permanente e estratégica _no sentido de 
retomar a integridade do órgão_ até que possamos garantir a consolidação de conquistas 
decorrentes de ampla e histórica luta da sociedade brasileira. 

Na pauta da reunião, foram apresentados diversos questionamentos e sugestões aos 
representantes do Governo Federal, convidados para esta agenda ordinária do Fórum, quais 
sejam: o Secretário Especial de Cultura Henrique Pires e o Diretor-Presidente da Ancine, 
Christian de Castro.  

De forma consensual, os membros deste colegiado decidiram consolidar em 12 pontos a pauta 
que será fruto de nossa articulação política nos próximos meses, destacando o fato de que 
ficaram sem respostas claras questões consideradas de absoluta e extrema relevância para a 
garantia das políticas de cultura já estabelecidas entre os entes da federação. 

Este Fórum compreende a fase transitória que ainda marca o início da nova gestão no 
Governo Federal, reafirmando sua plena e responsável disposição para o diálogo maduro e 
contínuo. Porém, é nosso dever fortalecer a missão de travar o justo combate pelo direito 
constitucional ao acesso, fomento e difusão das práticas e expressões culturais no Brasil. 

Pautas / Temas Prioritários: 

1. Fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura na pactuação federativa das políticas 
públicas do setor, considerando: 

a) A revisão do Plano Nacional de Cultura - PNC; 

b) A garantia do funcionamento sistemático e regular do Conselho Nacional de 
Política Cultural - CNPC; 
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c) Realização da Conferência Nacional de Cultura. 

2. Garantia do recolhimento e repasse ao Fundo Nacional de Cultura, de um percentual 
da arrecadação da Loteria Federal, conforme previsto na Lei do referido fundo, na 
perspectiva do fortalecimento do FNC como fonte principal na pactuação federativa 
das políticas culturais no Brasil. 

3. Regulamentação da Lei 13.800/2018, que versa sobre os Fundos Patrimoniais 
Permanentes e sua inter-relação com a Lei Rouanet. 

4. Revisão da Lei Rouanet e aprimoramento de suas Instruções Normativas, com ênfase 
na descentralização dos recursos, contemplando toda diversidade regional e cultural 
brasileira. 

5. Garantir a continuidade e a ampliação da Política de Patrocínio das Empresas Estatais, 
considerando a agenda da equidade, que fortalece a diversidade regional em suas 
expressões artísticas e práticas culturais, com ênfase no apoio aos projetos de 
preservação do patrimônio cultural, da rede de equipamentos culturais, dos circuitos de 
festivais de arte e cultura do país e da manutenção dos grupos e corpos estáveis, bem 
como a garantia da difusão e circulação da produção cultural brasileira. 

6. Aumento do atual percentual do FSA destinado ao co-investimento e arranjos 
regionais para 20% do Plano Anual de Investimento da ANCINE. 

7. Aprimoramento do Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais – SNIIC, 
garantindo a atualização e utilização plena do Mapa da Cultura pelos Estados e 
Municípios, a realização sistemática anual da MUNIC pelo IBGE e a criação da conta 
Satélite da Cultura. 

8. Fortalecimento das Políticas Setoriais e das vinculadas da Secretaria Especial da 
Cultura do Ministério da Cidadania, garantindo a manutenção e ampliação dos corpos 
funcionais das instituições voltadas para a implementação de políticas publicas nos 
campos das artes (Funarte), do patrimônio cultural (Iphan), livros e acervos (Fundação 
Biblioteca Nacional), cultura de povos tradicionais de matriz africana (Fundação 
Palmares), de museus (Ibram), de audiovisual (Ancine), de conhecimento e pesquisa 
(Casa Rui Barbosa), bem como as políticas de fomento à economia criativa, leitura e 
bibliotecas, diversidade cultural e formação artística e cultural. 

9. Fortalecimento _com garantias orçamentárias_ da implementação do Programa 
Cultura Viva, de forma descentralizada com estados, municípios e instituições 
culturais.  

10. Aprimoramento dos mecanismos de liberação e repasse das Emendas Parlamentares, 
aos moldes do Ministério da Saúde, com vistas à regulamentação de repasse ‘Fundo a 
Fundo’ pelo FNC aos Fundos estaduais e municipais. 
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11. Garantia da execução e prestação de contas dos convênios vigentes entre o Ministério 
da Cidadania e as Secretarias e Fundações Estaduais. 

12. Apoio do Ministério da Cidadania na articulação política para a inserção na pauta do 
Confaz e aprovação pelo Conselho de Políticas Fazendárias da proposta do Convênio 
Único que prevê um prazo de validade estendido para todos os Estados e Distrito 
Federal, garantindo a destinação de até 3% da arrecadação anual do ICMS para 
políticas de fomento e difusão cultural, conforme resolução aprovada pelo Fórum 
Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura nesta Primeira Reunião 
Ordinária de 2019. 

Brasília, 24 de maio de 2019. 

Ursula Vidal 

Presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e Secretária de 
Cultura do Pará 

Manoel Pedro  

Presidente da Fundação de Cultura e Comunicação do Estado do Acre 

Paulo Pedrosa 

Superintendente de Fomento da Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas 

Arany Santana  

Secretária de Cultura do Estado da Bahia 

Fabiano dos Santos Piúba  

Secretário de Cultura do Estado Ceará 

Adão Cândido 
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Secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 

Fabrício Noronha 

Secretário de Cultura do Estado de Espírito Santo 

Edival Lourenço 

Secretário de Cultura do Estado de Goiás 

Vanessa Leite  

Secretária Adjunta da Secretaria de Cultura do Estado Maranhão 

Mara Caseiro 

Presidente da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul 

Marcelo Matte  

Secretário de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais 

Damião Ramos Cavalcante 

Secretário de Cultura do Estado da Paraíba 

Eliette Vilela  

Diretora Técnica da Superintendência de Cultura do Estado do Paraná 

Gilberto Freyre Neto  

Secretário de Cultura do Estado de Pernambuco 
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Bid Lima  

Secretária de Cultura do Estado Piauí 

Ruan Lira  

Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro 

Crispiniano Neto 

Diretor Geral da Fundação José Augusto do Estado do Rio Grande do Norte 

Beatriz Araújo  

Secretária de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul 

Jobson Bandeira dos Santos 

Superintendente de Cultura do Estado de Rondônia 

Ana Lúcia Coutinho 

Presidente da Fundação de Cultura do Estado de Santa Catarina 


