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ATA N.°11/2022

REUNIÃO SETORIAL DO SEGMENTO DA DANÇA

Ao sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 

15h, foi realizada a REUNIÃO SETORIAL DO SEGMENTO DA DANÇA,
convocada pelo Conselho Municipal de Cultura, de forma presencial, com a 

participação do Conselheiro Ricardo Moldes, representante do segmento da 

Dança, como mediador e do Conselheiro Fábio Mafra Soares, representante da 

SEMMAS, como relator. Dando início aos trabalhos, o presidente do conselho 

professor Tenório Telles agradeceu a presença dos conselheiros e dos 

presentes, citou os avanços realizados no conselho no sentido de melhorar os 

editais. Enfatizou que hoje, a análise dos projetos tem como prioridade, o 

projeto em si, ficando para etapa seguinte a análise documental, 

detalhes técnicos a respeito da referida Lei, no intuito de que os participantes 

do processo ficassem mais familiarizados com determinados aspectos legais 

do processo. Esclareceu que a Lei por ser emergencial em virtude das 

consequências da pandemia, existe a necessidade de maior organização por 

parte dos beneficiados (artistas) com relação à procura e projetos. Ressaltou 

que há que se ter uma maior atenção com relação aos novos artistas para que 

o mercado cultural possa manter a renovação dos que iniciam sem experiência 

de mercado. Ressaltou que o valor destinado será de R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões) para o Município e R$ 30.000.000,00 (trinta milhões) para o Estado, 

somando um total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões) no mercado 

cultural da região. Entre as novidades adotadas, está relacionada a avaliação 

de projetos analisados por profissionais de cada área específica, evitando que 

funcionários sem conhecimentos técnicos aprovem projetos de forma 

burocrática e não técnica. Informou que o projeto contará com apoio de 

secretarias municipais como SEMEF, que ficará responsável pelo recebimento
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dos valores e suporte na área de TI, SEMCOM com a parte de imprensa, PGM 

que analisará os aspectos jurídicos dos processos e SEMSA, que ficará 

responsável pelos aspectos sanitários do processo. Falou que a maior parte do 

recurso destinado será direcionada à área de áudio visual como consta no 

edital.
A reunião teve as seguintes proposições:

• A professora de artes, dança e teatro Sra. Verlene Mesquita, fez menção 

a dificuldade dos artistas locais com relação ao deslocamento dos 

mesmos quando o evento é fora do estado e que necessite de 

passagens aéreas pelo alto custo. Solicitou que fosse observado com 

cuidado essa questão que se mostra como um grande problema para os 

artistas locais. Enfatizou o fato dos artistas de Hip Hop que irão 

participar das olimpíadas, necessitando de uma maior assistência, como 

espaço, apoio técnico preparatório físico e etc.

• O Sr. Caio Mesquita solicitou a palavra. Levantou questionamento sobre 

como poderia ser elaborados os editais com relação aos espaços 

culturais e suas manutenções, sugerindo que seja feita parcerias com 

espaços já existentes para uso dos profissionais da cultura. Solicitou que 

haja um trabalho para desburocratizar a Lei de incentivos fiscais, 

pensando na celeridade para realização dos trabalhos. Enfatizou 

também o fato de como será tratado o caso dos novos talentos e os 

critérios adotados para poder estar apto a ser classificado como novo 

talento. Solicitou que fosse feito um trabalho que dê mais acesso e 

notoriedade pelos profissionais da área com relação aos editais.

O conselheiro Ricardo Moldes agradeceu a participação de todos.

Nada mais havendo a reunião encerrou-se às 16:30.
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RICARDO DA SILVA MOLDES

Representante do Segmento da Dança
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