
 

 

I – RECOMENDAÇÕES 
 

 
ANO 

 

 
PAUTA 

 
DESDOBRAMENTOS 

 
DESTINATÁRIO 

2010 07/2010 – Recomenda a 
instalação de conselhos de 
cultura nos Estados de 
Minas Gerais, Paraná e 
Rondônia 
 

Consec/MG, criado em 2011; 
Consec/PR, criado em 2012 e 
CEPC/RO, em 2012. 

 

 Governo dos Estados de  
Minas Gerais, Paraná e 
Rondônia 

2011 01/2011 - Recomenda ao 
Conselho Estadual de 
Cultura de Santa Catarina a 
criação de assento para a 
representação do setor de 
circo 
 

Não consta do RI, aprovado 
pelo DECRETO N.º 1.949, de 
24 de junho de 1997 

 Conselho Estadual de 
Cultura de Santa Catarina 

 Setorial de circo 
 

02/2011 – Recomenda aos 
conselhos estaduais e 
municipais de cultura para 
que incluam em suas 
respectivas composições 
representação para o setor 
de circo 
 

Conforme mapeamento 
realizado em 2018 pela 
CGASN, 10 conselhos 
estaduais possuem 
representação do setor de 
circo 

 Conselhos estaduais e 
municipais de cultura 

 Setorial de circo 
 

19/2011 – Recomenda que 
nos processos de consulta 
pública organizados pelo 
Ministério da Cultura e/ou 
Instituições vinculadas, com 
objetivos de discutir 
questões inerentes aos 
diferentes segmentos 
representados pelo Plenário 
do CNPC, sejam convocados 
obrigatoriamente os 
respectivos conselheiros 
 

-  Ministério da Cultura e/ou 
Instituições vinculadas 

21/2011 – recomenda que 
os projetos de arquitetura 
das Praças do PAC tenham 
como forma de contratação 
o concurso público e 
atendam a critérios de 
regionalidade e diversidade 
cultural 
 

-  Ministério da Cultura/ 
Praças do PAC 

 Setorial de arquitetura 



 

 

22/2011 – Recomenda ao 
Ministério da Cultura a 
implantação de comissões 
com a participação da 
sociedade civil 

-  Ministério da Cultura 
 

23/2011 - Recomenda ao 
Ministério da Cultura e suas 
vinculadas que garantam 
em suas diretrizes 
e operacionalizações a 
distinção das áreas 
de Circo, Dança e Teatro. 
 

Verificar segmentos na SEFIC 
(PRONAC). Na PNCV já estão 
distintos. 

 Ministério da Cultura 

 Setoriais de Circo, Dança e 
Teatro 

25/2011 - Recomenda ao 
Ministério da Cultura que 
empreenda esforços junto 
ao Congresso 
Nacional no sentido de 
assegurar a denominação 
de Fundos Setoriais de 
Circo, 
Dança e Teatro no PL No- 
6.722 de 2010, 
que institui o Programa 
Nacional de Fomento 
e Incentivo à Cultura - 
Procultura. 
 

Ver com SEFIC  Ministério da Cultura 

 Setorial de Circo, Dança e 
Teatro 

26/2011 – Recomenda que 
se promova o retorno do 
meteorito Bendengó para o 
sertão de Canudos, 
no estado da Bahia, e que 
sejam 
criadas as condições 
necessárias para sua 
guarda, preservação, 
difusão e promoção 
cultural. 
 
 

O meteorito está sob a 
guarda do Museu Nacional 
do RJ, que pegou fogo.... 

 Setorial de Museus 
 

29/2011 - Recomenda à 
Ministra da Cultura que 
tome medidas cabíveis para 
proteger os circos 
itinerantes. 
 

  Setorial de Circo 



 

 

 
30/2011 - Recomenda ao 
Ministério da Cultura, apoio 
a luta dos povos indígenas 
em suas áreas de 
sobrevivência, pelo direito à 
permanência, 
ao desenvolvimento e à 
vivência dentro de 
suas culturas, costumes, 
entre outros, sem 
nenhum tipo de perda de 
forma arbitrária.  
 

  Setorial Indígena 

 
31/2011 - Recomenda que o 
Ministério da Cultura faça 
o esclarecimento jurídico, 
com divulgação 
das condições e 
circunstâncias em que 
pode ser considerada a 
duplicidade de 
financiamento de projeto 
cultural. 
 

  Ministério da Cultura 

32/2011 - Recomenda ao 
Ministério da Cultura que se 
empenhe na formulação e 
posterior aprovação 
de lei específica, que defina 
procedimentos, 
democráticos e 
republicanos, de 
uso de recursos públicos no 
campo cultural.  
 

  Ministério da Cultura 

33/2011 - Recomenda ao 
Ministério da Cultura, que 
promova gestões junto ao 
Ministério da 
Educação, visando ao 
reconhecimento, à 
criação e ampliação da 
oferta de cursos 
universitários em 
organização da cultura. 

  Ministério da Cultura 

 Ministério da Educação  



 

 

34/2011 - Recomenda a 
inserção do Ofício de 
Vaqueiro 
- seus saberes e fazeres -, no 
Livro 
do Registro Especial dos 
Saberes e Modos 
de Fazer, como Bem Cultural 
Nacional de 
Natureza Imaterial.  

 Não inscrito até a 
presente data no livro dos 
saberes -  em 13/7/2013, 
Associação de Aboiadores 
Zé Preto Aboiador, 
entregou oficialmente ao 
Iphan o pedido do registro 
do ofício do vaqueiro como 
patrimônio cultural do 
Brasil. (fonte: site do 

iphan) 

 Setorial de Patrimônio 
Imaterial 

2012 35/2012 - Recomenda à 
Secretaria-Geral do 
Conselho Nacional de 
Política Cultural que convide 
um membro representante 
da sociedade civil 
do Conselho Nacional de 
Educação para 
participar das reuniões do 
Colegiado Setorial 
de Literatura, Livro e 
Leitura. 
 

2014 – representante do 
MEC Italo Modesto Dutra;  

 Setorial de Literatura, Livro 
e Leitura 

36/2012 – Recomenda à 
Fundação Biblioteca 
Nacional a destinação de 
recursos relativos a 
compras governamentais no 
Programa Livro 
Popular para programas e 
projetos de 
mediação de leitura. 
 

  Fundação Biblioteca 
Nacional 

 Setorial de Literatura, Livro 
e Leitura 

37/2012 - Recomenda ao 
Ministério da Cultura que 
publique os resultados do 
edital Pro-Cultura 
para pequenas e médias 
livrarias, 
anunciado em 2010, e pague 
os projetos 
aprovados. 
 

  Setorial de Literatura, Livro 
e Leitura 



 

 

38/2012 - Recomenda à 
Presidência da FBN e à 
Diretoria do Livro, Leitura, 
Literatura e Bibliotecas, 
a apresentação de um 
calendário 
para a concretização das 
prioridades na 
área de institucionalização 
das políticas para 
o livro, leitura e literatura. 
 

A Política Nacional do Livro e 
Leitura - (PL 7752/17) 

sancionada em 13/7/2018. 

 Fundação Biblioteca 
Nacional 

 Setorial de Literatura, Livro 
e Leitura 

39/2012 - Recomenda ao 
Ministério da Cultura 
promover a salvaguarda e o 
reconhecimento de 
saberes e fazeres do oficio 
de alfaiate como 
patrimônio imaterial do 
Brasil. 
 

Não está incluso no livro de 
saberes e fazeres IPHAN 

 Setorial de Patrimônio 
Imaterial 

40/2012 - Recomenda ao 
Ministério da Cultura a 
criação de editais para 
fomento de projetos que 
tenham a moda como vetor 
de pesquisa, 
documentação, exposição e 
desenvolvimento 
de produtos com foco na 
preservação e 
difusão de saberes e fazeres 
tradicionais. 
 

Não localizado edital para o 
segmento no âmbito do 
MinC. DF fez 2018: 

 Setorial de Moda 

41/2012 - Recomenda ao 
Ministério da Cultura a 
criação de editais para o 
fomento de iniciativas 
que promovam o diálogo 
entre moda, cultura 
e tecnologia. 
 

Não localizado edital para o 
segmento no âmbito do 
MinC 

 Setorial de Moda 

42/2012 - Recomenda 
convocação de reunião 
extraordinária do Colegiado 
Setorial do Livro, Leitura e 
Literatura e manifestação 
da Ministra Anna Maria 
Buarque de Hollanda.  
 

  Setorial do Livro, Leitura, 
Literatura  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/549228-PROJETO-CRIA-POLITICA-NACIONAL-DE-LEITURA-E-ESCRITA.html


 

 

2013 01/2013 - Recomenda a 
imediata retomada do 
Colegiado Setorial do 
Audiovisual. 
 

O setorial do audiovisual 
permanece desativado 

 Setorial do Audiovisual 

02/2013 - Recomenda ao 
governo do Estado do Pará e 
ao Conselho Nacional de 
Arquivos a salvaguarda do 
Arquivo Público do Estado 
do 
Pará e de seu patrimônio 
documental. 
 

CONGRESSO NACIONAL DE 
ARQUIVOLOGIA - CNA, 8., 
2018, João Pessoa -  

 Setorial de Arquivos 

03/2013 - Recomenda ao 
Sistema Estadual de Cultura 
a reavaliação dos 
procedimentos do Programa 
de Incentivo a Projetos 
Culturais. 
 

Qual sistema estadual de 
cultura? 

 

04/2013 - Recomenda ao 
Ministério da Cultura a 
realização de concursos 
públicos emergenciais 
no IPHAN e no IBRAM, para 
o fortalecimento 
institucional necessário para 
atendimento de demandas 
represadas e para o bom 
cumprimento de suas 
funções cotidianas. 
 

IBRAM: último concurso 
ocorreu em 2010. Há 
previsão de concurso para 
preencher 313 vagas para 
2019.  

 IPHAN 

 IBRAM 

05/2013 - Recomenda que a 
Ministra do Estado da 
Cultura Marta Suplicy 
articule politicamente 
no Congresso Nacional a 
aprovação da 
PEC 150/2013. 
 

  Congresso Nacional 

06/2013 - Recomendação de 
ampliação da representação 
das culturas afro-brasileiras 
no Conselho Nacional de 
Política Cultural, nos 
conselhos estaduais e 
municipais de cultura 
e demais instâncias de 
participação e controle 

Em 2015, por meio d, 
incluídas o decreto 
8.611/2015 inlui no plenário 
as cadeiras de: cultura hip 
hop; capoeira; Cultura 
quilombola; cultura dos 
povos e comunidades 
tradicionais de matriz 
africana;  

 Conselhos estaduais e 
municipais de cultura 

 Setorial de culturas afro-
brasileiras 



 

 

social do Sistema Nacional 
de Cultura. 

07/2013 - Art.1º 
Recomendar ao Governo 
Brasileiro que seja 
implementado, de acordo 
com o disposto no art. 216 
da Constituição 
 Federal, e no art. 17 da Lei 
nº 8.159, de 8 de janeiro de 
1991, em todo território 
nacional a Orquestra do 
Primeiro Emprego, de modo 
a assegurar aos músicos 
recém formados o amparo 
profissional. 
 

  Setorial de Música 

08/2013 - Art.1º 
Recomendar ao Ministério 
da Educação que possa 
apresentar suas ações e 
projetos, desenvolvidos e 
em desenvolvimento 
com vistas ao fomento, 
fortalecimento, acesso e 
promoção na área do livro, 
leitura e literatura de modo 
a dar conhecimento ao 
Colegiado Setorial de 
Literatura, Livro e Leitura e 
respaldá-lo a dar 
respostas às bases 
representativas e melhor 
contribuir nesta importante 
política pública.  
 

  Ministério da Educação 

 Setorial de Literatura, 
Livro, Leitura  

09/2013 - Art. 1º 
Recomenda ao Ministério 
da Justiça que se posicione 
formalmente sobre o 
conjunto de propostas, 
recomendações e moções 
aprovadas na Iª CNARQ, 
inclusive esclarecendo 
porque ainda não foram 

Recomendação sobre o 
CNARQ 

 Ministerio da Justiça 

 Setorial de Arquivos 



 

 

iniciados os preparativos 
para a IIª CNARQ. 
Art. 2º Recomenda ao 
Ministério da Justiça que 
envide esforços para a 
realização da IIª Conferência 
Nacional de Arquivos, bem 
como garanta a realização 
periódica de conferências 
posteriores. 
 

10/2013 - Art.1º 
Recomendar ao Ministério 
da Cultura ações para 
fortalecer a infra-estrutura 
da FUNARTE como o quadro 
funcional, o 
apoio político para 
aprovação do novo 
organograma na Câmara 
dos Deputados e no Senado, 
bem como para o 
atendimento aos programas 
de fomento dessa 
instituição com previsão 
orçamentária que 
contemple 
a ampliação da demanda e 
diretrizes e ações dos Planos 
Setoriais visando estruturar 
uma Política efetiva para as 
Artes. 
 

  FUNARTE 
 

11/2013 - Art.1º 
Recomendar a Câmara dos 
Deputados e ao Senado 
Federal que tenha no 
Colegiado Setorial de 
Literatura, Livro e Leitura 
a estrutura de subsídio das 
informações e demandas na 
construção da legislação 
para implementação da 
política pública de Livro, 
Leitura e Literatura 
garantido sua aplicabilidade 
e verdadeiro atendimento 
às necessidades dos 
cidadãos. 
 

  Setorial de Literatura, 
Livro,  Leitura  



 

 

12/2013 - Art. 1º 
Recomendar o diálogo 
oficial entre as políticas do 
Programa Nacional do 
Patrimônio Imaterial (PNPI) 
e do Plano Setorial 
de Patrimônio Imaterial - a 
ser integrado ao Plano 
Nacional de Cultura -, por 
meio da indicação de um 
membro do Colegiado 
Setorial de Patrimônio 
Imaterial - a ser eleito 
internamente - para ocupar 
uma cadeira no Conselho 
Consultivo do Patrimônio 
Cultural como 
representante da sociedade 
civil; 
Art. 2º Recomendar 
discussão do parágrafo 1º, 
do Decreto 6.844, de 07 de 
maio de 2009, de modo a 
tornar pública a candidatura 
e eleição dos membros 
representantes da 
sociedade civil – incluindo 
os representantes de povos 
indígenas e comunidades 
tradicionais -, a 
fim de conferir maior 
legitimidade do Conselho 
Consultivo do Patrimônio 
Cultural junto à sociedade 
brasileira e seus detentores 
de 
saber; 
Art. 3º Recomenda 
encaminhar formalmente ao 
Colegiado Setorial de 
Patrimônio Imaterial o 
calendário de reuniões do 
Conselho 
Consultivo do Patrimônio 
Imaterial para o ano 
subsequente, a fim de 
assegurar o 
acompanhamento integrado 
e coletivo das políticas e 
encaminhamentos do setor; 

DECRETO Nº 9.238, DE 15 
DE DEZEMBRO DE 2017, 
revoga o Dec. 6.884/2009 e 
não inclui o solicitado na 
presente recomendação. 

 Setorial de Patrimônio 
Imaterial 

 Setorial dos povos 
indígenas 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.238-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.238-2017?OpenDocument


 

 

Art. 4º Recomenda, para 
além destas, outras formas 
de diálogo entre o 
Colegiado Setorial de 
Patrimônio Imaterial e o 
Conselho 
Consultivo do Patrimônio 
Cultural, de modo a 
subsidiar a aproximação das 
políticas públicas referentes 
ao Patrimônio Imaterial 
Cultural brasileiro. 
 
 

13/2013 - Art. 1º 
Recomendar que quando a 
pauta da reunião do CNPC 
tratar de balanços das ações 
do Ministério da Cultura na 
área do livro, 
leitura, literatura e 
bibliotecas, que as 
informações sejam 
sistematizadas com a 
utilização de planilhas e 
gráficos que facilitem o 
entendimento 
por parte dos membros do 
Colegiado. A apresentação 
deverá conter: 
- Relatórios sintéticos das 
ações realizadas e produtos 
gerados; 
- Gráficos comparativos da 
previsão orçamentária X 
execução financeira de cada 
exercício financeiro; 
- Matriz de verificação de 
metas para o período em 
análise; 

  Setorial de livro, leitura, 
literatura  



 

 

- Gráfico pizza da previsão 
orçamentária e execução 
financeira por área da 
cadeia produtiva do livro. 

2014 54/2014 - Recomenda o 
fortalecimento da 
implementação 
do projeto de Rede de 
Laboratórios 
(RedeLabs), previsto na 
Cooperação Técnica 
estabelecida entre MinC, 
MCTI e contemplar 
a Meta 43 do Plano 
Nacional de 
Cultura. 
 

  

 
55/2014 - Recomenda que a 
Ministra de Estado da 
Cultura, Marta Suplicy, 
articule em regime 
de urgência a transferência 
da Diretoria do 
Livro, Leitura, Literatura e 
Bibliotecas 
(DLLLB) para a estrutura do 
Ministério da 
Cultura. 
 

A DLLLB hoje faz parte da 
Secretaria da Economia 
Criativa 

 Setorial de livro, leitura, 
literatura 

 
56/2014 - Recomenda que o 
Ministério da Cultura 
apoie a elaboração de 
Políticas Culturais 
Multidisciplinares para a 
Infância respeitando 
as instâncias de debate e 
participação. 
 

  Ministério da Cultura/ 
Políticas Culturais 
Multidisciplinares para a 
Infância 



 

 

57/2014 - Recomenda que a 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos inclua 
o setor de Circo 
nos Editais de Concessão a 
Patrocínio dos Correios. 
 

  Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

2016 64/2016 - Recomenda que a 
cultura seja mantida na 
estrutura administrativa do 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro com o status de 
Secretaria. 
 

Está mantida a SECULT RJ  Governo do Estado do Rio 
de Janeiro 

 Secretaria de Cultura do 
Estado do Rio de Janeiro 

65/2016 - Recomenda que 
seja revista a extinção da 
Secretaria de Cultura do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 

Está mantida a SECULT RJ  Governo do Estado do Rio 
de Janeiro 

 Secretaria de Cultura do 
Estado do Rio de Janeiro 

 
 
 
 
 


