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RELATÓRIO DO ENCONTRO NACIONAL DA CULTURA 
 
 
 

Data: 18 de junho de 2016.   Local:  Brasília –  DF.  
Nº de Delegados: 29 (vinte e nove).  
Estados Presentes: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Piauí, Pará, 

Paraná, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul 
e São Paulo.  

Diretores da CONDSEF: Jussara Griffo, Erilza Galvão, Marizar 
(representando RS), e José Alves (representando 
PR). 

 
Dinâmica Adotada: I. Seria concedida voz a todos os participantes dos 
estados, independente da representação e as deliberações somente seriam 
apreciadas se houvesse consenso geral dos participantes. II - Informes dos 
Estados foram dados somente verbalmente; I II. Deliberações foram todas 
apresentadas por escrito à mesa, e aprovadas conforme acordado no item 
I. 
 
 
I. DELIBERAÇÕES 

 
 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL  

 Traçar diretrizes para estabelecer um acordo de convivência  entre sindicatos 
e associações.  

 Realizar reunião no Rio de Janeiro para discutir a organização dos servidores 
da Cultura, com o Sintrasef e lideranças de setor.  

 
GESTÃO DOS ÓRGÃOS DA CULTURA  

 Levantar elementos de concepção e pratica de gestão democrática .  

 Democracia nos órgãos.  

 Eleição para todos os cargos do sistema MInC. 

 Mandato definido para os cargos.  

 Fim de indicações polít icas.  

 Democratização da Gestão no Sistema MinC. 

 Confecção de Lista tríplice para o Ministro da Cultura e Casa Civi l para a 
escolha dos dirigentes das secretariais e vinculadas do MinC . 

 Pode-se pensar nas peculiaridades de cada unidade federada , no que tange a 
forma de consulta aos servidores, e quiçá da sociedade civil diretamente 
afeta as polít icas públicas de cultura.  
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CONJUNTURA, REFORMA ADMINISTRATIVA E CONSEQUÊNCIAS PARA O 
SISTEMA MINC   

 Elaborar um dossiê sobre os órgãos do sistema MinC (Situação/dif iculdades, 
quadro de pessoal, propostas etc.).  

 Criação de comissão nacional pela valorização dos servidores  da área de 
patrimônio cultural.  

 Criação de comissão nacional pela valorização dos servidores da  área de 
ação/produção cultural.  

 Realizar audiência polít ica sobre a reforma do Ministério em e special o 
SEPHAN. 

 Sobre o SEPHAN: Foi criada uma comissão Mista para a aprovação de várias 
secretarias especiais, no âmbito da ADF, por isso proponho:  
  Envolver nas atividades de “barrar” a aprovação da SEPHAN, as entidades 

CONDSEF, Associações Nacionais, a lém dos servidores que devem 
encaminhar emails aos membros da comissão mista da MPV 728/2016 , de 
modo a impedir que esses parlamentares votem a favor e prejudiquem a 
área de patrimônio cultural.  

 
 

Brasília-DF, 30 de junho de 2016. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Diretoras/CONDSEF  


