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ATA Nº 09 / 2022 

 

 REUNIÃO SETORIAL DO SEGMENTO DO LITERATURA 

 

          Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h, 

foi realizada a REUNIÃO SETORIAL DO SEGMENTO DA LITERATURA, realizada 

pelo Conselho Municipal De Cultura, de forma presencial, com a participação do 

Conselheiro Dori Carvalho, representante do segmento da Literatura, como 

mediador e do Conselheiro Luiz Alberto Barbosa, representante da SEMCOM, como 

relator. 

           Dando início aos trabalhos, o presidente do Conselho Tenório Telles, 

agradeceu a presença de todos e fez uma breve apresentação da Lei Paulo Gustavo 

e apresentou algumas informações técnicas sobre o processo. Em seguida, passou 

a palavra para o Conselheiro Dori Carvalho, o qual apresentou as orientações da 

reunião e abriu para as contribuições dos presentes. 

          

          A reunião teve as seguintes proposições:  

 

O Proponente Cristopher Rocha sugeriu: 

 Fosse estabelecido um cronograma das ações das etapas do edital com a 

divulgação dos resultados; 

 Inserção no edital possibilidades de escritores com exercício das atividades 

profissionais mais recentes – segmentação por tempo (estreante/renomados); 

 Segmentação por área (ex: formativa). 

 

O Proponente Einar Damasceno sugeriu: 

 Fosse dado maior divulgação aos eventos literários; 

 Incremento, incentivo e inclusão nas agendas culturais e artísticas – 

categorias de eventos (ex: sarau). 
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          O Conselheiro Ricardo Moldes propôs a distribuição dos valores por 

segmentos, conforme a produção de produtos pelos segmentos. Propôs, ainda, a 

realização de reuniões para interpretação da lei com as classes representadas pelos 

segmentos, inclusive com a realização de consulta pública. 

          O Conselheiro Dori Carvalho, Representante do segmento de literatura, 

esclareceu que as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc I, têm caráter emergencial e não 

poderiam ser considerados como projeto de vida das pessoas representadas pelos 

segmentos no conselho e deveria contemplar um número maior de profissionais. 

          Da mesma forma, o Conselheiro Ricardo Moldes enfatizou a forma de 

avaliação dos projetos e que visa o atendimento de uma maior gama de 

profissionais possíveis envolvidos, pois essa seria a finalidade do edital.  

           A Proponente Leyla Leong pediu maior esclarecimento sobre os projetos de 

literatura, sobre a publicação dos editais, valores de premiação, a forma de 

contemplação e as etapas. O Conselheiro Dori Carvalho passa a explicar a forma de 

contemplar o segmento de literatura, usando o exemplo de reprodução de livros, 

residência literária e a promoção de eventos voltados a literatura como exemplos. 

          O Proponente Enair Damasceno pediu apoio do Conselheiro Dori e do próprio 

Conselho para intermediar a ponte entre Autores e Escolas de forma a estreitar 

esses laços que são de grande importância para o segmento na divulgação da 

literatura.  

          A Proponente Leyla Leong falou sobre as etapas para produção de material 

literário e a cadeia de produção e a tendência literária infanto-juvenil onde os 

ilustradores trabalham em parceria com o escritor. 

          O Proponente Cristopher Rocha chamou atenção para os diretos autorais do 

escritor e do ilustrador e a parte que caberia a cada um dos profissionais. 

          A Proponente Leyla Leong ressaltou a “literatura sem palavras” mediante a 

produção de histórias, literatura e audiovisual. Opinou que a inscrição poderia ser 

feita de forma multissegmentada (literatura/música/audiovisual). 
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          O Proponente Cristopher Rocha disse que a apresentação da quantidade de 

projetos poderia ser variada, com contemplação limitada, sendo uma por parte do 

Estado e uma por parte do Município. 

          Quanto a esse ponto o Presidente Tenório Telles disse que a intenção é que a 

concorrência contemple um maior número de pessoas (física e jurídica) com apenas 

uma inscrição, para atender um número maior de inscritos com vistas a combater o 

apadrinhamento. 

          O Proponente Cristopher Rocha sugeriu fosse feito desconto do imposto de 

renda na fonte. 

          O Presidente Tenório sugeriu a criação de “MEI” aos interessados a concorrer 

e relatou sobre a cultura da não prestação das informações reais para efeitos de 

desconto de impostos. 

          O Conselheiro Dori Carvalho falou sobre a inscrição de seu livro e as 

orientações obtidas junto ao órgão governamental, descrevendo o valor referente ao 

direito autoral, de forma a discriminar de forma precisa os respectivos valores. 

          O Proponente Enair Damasceno expôs sua dúvida quanto à condição de 

permissionário, que é um sonho de consumo para várias pessoas nessa condição 

realizar a reforma do espaço e sua manutenção, melhorando, dessa forma, o espaço 

público ocupado. 

          A Proponente Leyla Leong expôs sua dúvida quanto a venda de livros, se 

entraria como literatura e como seria essa contemplação. 

          O Conselheiro Ricardo Moldes deu o exemplo da Biblioteca Digital e que o 

acesso pelo público seria a contrapartida social. 

         O Proponente Daniel Amorim sugeriu a publicação de revistas literárias. 

 

         Nada mais havendo a reunião encerrou-se às 16h39. 
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