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ATA N°13 / 2022

REUNIÃO SETORIAL DO SEGMENTO DO TEATRO E CIRCO

Ao sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 18h, 

foi realizada a REUNIÃO SETORIAL DO SEGMENTO DO TEATRO E CIRCO, 
realizada pelo Conselho Municipal de Cultura, de forma presencial, com a 

participação do Conselheiro MADIRSON SOUZA, representante do segmento do 

Teatro e Circo como mediador e da servidora do Conselho, Sra. Ana Darc de 

Oliveira como relatora.
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 Madirson Souza, o qual apresentou as orientações da 

reunião e abriu para as contribuições dos presentes.

A reunião teve as seguintes proposições:

1. Ficou acordado por todos que as proposições seriam focadas somente no 

valor destinado às demais linguagens:

2. A senhora Francine Marie sugeriu se pensar as categorias de teatro e circo 

de forma separada;

3. A senhora Gorete Lima, sugeriu que haja formação para os avaliadores;

4. A Léo Scant, sobre os avaliadores, sugeriu que deixemos de ser técnicos e 

termos sensibilidade. Se possível, que os avaliadores sejam de outros 

estados para ter imparcialidade no processo;

5. A senhora Gorete Lima, sugeriu que tenha uma curadoria para ter equilíbrio e 

que as orientações da prestação de contas sejam claras;
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6. O senhor Daniel Ferrat, sugeriu que seja destinado maior recurso para as 

multilinguagens;
7. A senhora Gorete Lima sugeriu que seja destinado 71,17 por cento para as 

multilinguagens; 28,83 por cento para o audiovisual, caso a proposta do 

presidente Tenório Telles, da contrapartida do município atender somente as 

multilinguagens, não ser acatada;
8. O senhor Madirson Souza, sugeriu que as categorias a serem atendidas, 

devam ir além das categorias representadas no Conselho;

9. A senhora Francine Marie, sugeriu: que crie um mutirão de assinaturas para 

convencimento e apoio ao conselho em relação às propostas do segmento 

do audiovisual; tipificar os segmentos por pilares. Economia criativa , por 

exemplo é um pilar que atende diversas linguagens;

10. A Léo Scant sugeriu que se garanta a presença das políticas afirmativas, 

respeitando-se a Lei; precisa convocar o segmento do hip hop para uma 

discussão sobre o posicionamento do hip hop dentro das política públicas;

11. A senhora Gorete Lima comentou que precisamos ter uma curadoria, senão 

nos ouvirem, paramos o processo. É importante ter uma curadoria mista, a 

maioria composta por pessoas do norte;
12.0 senhor Wagner Moreira sugeriu uma curadoria com 70% integrantes do 

norte e 30% de outras regiões;
13.0 senhor Jefferson Pinto sugeriu que, seguindo o percentual do audiovisual, 

52,97% do recurso do teatro seja destinado à produção; 12,1% para 

Manutenção de espaço; 6,08 % capacitação;
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14. A senhora Gorete Lima sugeriu que o valor do teto para produção: 60 mil; 

manutenção de espaços: 45 mil e manutenção de grupo: 30 mil. Sugeriu 

também, que seja articulada uma intervenção junto à SEMED acerca do 

prédio que fica localizado no Centro de Artes Aníbal Beça; estimular a 

Manauscult a criarem novos espaços;

15. O Senhor Daniel Ferrat sugeriu que o teto para formação seja 30 mil, 20 mil 

e 15 mil;
16.0 senhor Cairo Vasconcelos sugeriu que seja especificado no edital, a não 

participação de projetos de extensão nos editais; Inserir na documentação 

exigida pelo edital, declaração de não participação em projetos de extensão;

17.0 Senhor Daniel Ferrat sugeriu não ter categoria novos talentos.

h.Nada mais havendo a reunião encerrou-se à

DIRSON SOUZA 
fo-S^gmento do Teatro e CircoRepresent!

E OLIVEIRA
Coosell/o Municipal de Cultura

AN
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