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Reunião do CTC do CIDISEM em Brasília-DF com a
SAI e DLLLB/BN do Ministério da Cultura

Relatório Reunião Brasília/DF – Conselho Técnico de Cultura – CIDISEM

Com, representação dos Municípios de Nova Iguaçú, Mara Rosa, Uruaçu, Campinorte, Niquelânida, Minaçú

e Campinaçú, adotando o quórum necessário para tomada de decisões, sendo metade dos treze

Municípios com representatividades mais um, conforme Estatuto do Conselho Técnico de Cultura de

Dirigentes Municipais de Cultura dos Municípios Consorciados por meio do Consórcio Intermunicipal de

Desenvolvimento Integrado Serra da Mesa somando sete municípios conforma citado ao início do

parágrafo e acompanhados pelo Coordenador de Articulação Institucional do CIDISEM e do Coordenador

de Políticas Culturais, Desenvolvimento do Turismo Cultural e Economia Criativa, ambos da Secretária

Executiva do Consórcio.

Parte da Manhã

Pauta: Sistema Nacional de Cultura.

http://culturadigital.br/cidisemcultura/2011/07/17/reuniao-do-ctc-do-cidisem-em-brasilia-df-com-a-sai-e-dlllbbn-do-ministerio-da-cultura/


11/10/2018 Cultura Consórcio Itermunicipal de Desenvolviment | Só mais um blog do Cultura Digital

http://culturadigital.br/cidisemcultura/ 2/12

Em meio a inúmeras articulações iniciais com a Secretaria de Articulação Institucional (SAI) do Ministério da

Cultura (MinC), por meio da Diretoria de Programas Integrados, da Coordenação-Geral de Articulação e

Integração de Ações e da  inclusive na participação do Senhor Diretor da SAI/MinC, Bernardo da Matta

Machado, na III Assembléia Geral do CTC, no Memorial Serra da Mesa em Uruaçu-GO, onde fora cogitado a

possibilidade de assinatura da Pactuação Federativa do Sistema Nacional de Cultura via consórcio assim

como é possível Assinar o Acordo de Cooperação do Programa Mais Cultura, por meio de consórcio.

A Reunião aconteceu na Sala de Conferência no 4º andar do Ministério da Cultura, na Esplanada dos

Ministérios, e foi coordenada pelo Senhor Coordenador: Sérgio Andrade Pinto da Coordenação-Geral de

Relações Federativas e Sociedade que responde pela coordenação, enquanto o Senhor Coordenador-Geral

Maurício Dantas, interinamente esta como Diretor da Diretoria de Programas Integrados, por licença do

Senhor Diretor Bernardo Novais Mata Machado. Sergio coordenou com o auxílio da Senhora Yane Marcelle

Pereira Silva da Coordenação-Geral de Articulação e Integração de Ações, que Articula o Programa Mais

Cultura.

Inicialmente, a Reunião contaria com Senhor Maurício Dantas que não pode participar, pois estava em

Plenária do Conselho Nacional de Política Cultural e do o Senhor, Luiz Antônio Gouveia Sergio Diretor da

Diretoria de Monitoramento de Políticas da Diversidade e Identidade da Secretaria de Identidade e

Diversidade Cultural (SID) do MinC, que está em meio a transição para a nova Secretaria de Economia

Criativa, que não pode comparecer por motivos de uma reunião de urgência em outro órgão.

Sergio Pinto iniciou os trabalhos apresentando os conceitos, mecanismos e organismos que compões o

Sistema Nacional de Cultura, após a apresentação, foi ressaltado que a pauta havia sido discutida um dia

antes da reunião, por provocação via Ofício da Presidência do CIDISEM, com o Secretário da Secretaria de

Articulação Institucional do MinC, Roberto Peixe e com o Diretor Interino da Diretoria de Programas

Integrados, Maurício Dantas, presumiram que pode ser assinado, mais infelizmente ainda não existem

padrões de governança regional por meio de consórcios, falta legislação mais especí�ca que demoraria

mais o processo. Desta maneira, já foram orientados preencher os documentos necessários para a

institucionalização dos Planos Municipais de Cultura dos Municípios Consorciados, pois uma vez seus

sistemas implementados a viabilidade de recursos �nanceiros para centralidade da cultura nas questões

públicas sejam maiores.
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Parte da Tarde

Pauta: Política Nacional de Livro e Leitura.

 

Na parte da tarde o CTC do CIDISEM, se reuniu na Sede da Diretoria de Livro, Literatura, Leitura e Biblioteca

da Biblioteca Nacional do Ministério da Cultura, no Edifício Park Cidade, Setor Comercial Sul de Brasília-DF,

marcada por meio de ofício ao Senhor Diretor de Livro Literatura e Leitura da Biblioteca Nacional do MinC,

Fabiano dos Santos que foi coordenada pelo Senhor Fernando Braga Coordenador de Ações da Ação

Agentes do Programa Mais Cultura. Braga apresentou duas ações em foco: os Agentes de Leitura e

Modernização e/ou Implantação de Bibliotecas Públicas, �cando decidido que a Primeira Ação dos

Municípios Consorciados com relação às políticas da Diretoria será, cadastramento das Bibliotecas nos

Sistemas Nacional e Estadual de Bibliotecas Públicas e Catalogar os Livros Existentes, para não sofrer

duplicidade de títulos no novo acervo.

Articulação CIDISEM / Secretaria da Economia Criativa

Em meio a reunião o Senhor Luiz Antônio Gouveia Sergio Diretor da Diretoria de Monitoramento de

Políticas da Diversidade e Identidade da Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural (SID) do MinC, que

está em meio a transição para a nova Secretaria de Economia Criativa, para o Senhor Luiz Sergio de Castro

Lopes – Coordenador de Políticas Culturais, Desenvolvimento do Turismo Cultural e Economia Criativa da

Secretaria Executiva do CIDISEM, justi�cando pessoalmente e nobremente o sentimento de não ter podido
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participar de nem uma das reuniões naquele dia, �rmando assim o compromisso de visitar Serra da Mesa

na 2ª Quinzena de Agosto.

A articulação com a ainda não instalada Secretaria de Economia Criativa (antiga Secretaria de Identidade e

Diversidade Cultural (SID), criada em 2003, na gestão do ex-ministro Gilberto Gil), vem já de uma reunião na

própria secretaria em Brasília, onde fora exposto toda realidade do consórcio e as oportunidades da Bacia

Cultural de Serra da Mesa ser fator primordial no Desenvolvimento de novos arranjos, para processos

criativos e suportar impactos do turismo cultural advindo das Regiões de Brasília, cede dos jogos da FIFA

WORLD CUP – BRASIL e Goiânia, Cidade Sede de Concentração de Seleções com jogos em Brasília, pois a

Bacia de Serra da Mesa �ca em um raio de 230 km de Brasília e 270 de Goiânia e que estávamos dispostos

a cooperar tecnicamente e �nanceiramente  para a implementação de um Projeto Piloto da Secretaria de

Economia da Cultura na Bacia Cultural de Serra da Mesa e de várias outras nivelações articulistas via

telefone e via ofício da Presidência do CIDISEM, entregue pessoalmente a Secretária Claudia Leitão.

Luiz deu uma notícia muito boa, disse que analisaram a questão do consórcio e disse que a Bacia Cultura

será alvo do 1º Projeto Piloto da Secretaria de Economia da Cultura, pelas questões de viabilidades tais

como a Copa, a proximidade, e por nenhum município consorciados não ter mais 50.000 habitantes,

realidade da maioria do Brasil.

Reuniões Encerradas, boas notícias, todos voltaram bem a Bacia Cultura de Serra da Mesa.

Este post foi publicado em Sem categoria em 17 de julho de 2011

[http://culturadigital.br/cidisemcultura/2011/07/17/reuniao-do-ctc-do-cidisem-em-brasilia-df-com-a-sai-e-

dlllbbn-do-ministerio-da-cultura/] .
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2º Dia da III Assembléia Geral

http://culturadigital.br/cidisemcultura/2011/07/09/2%c2%ba-dia-da-iii-assembleia-geral/
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Este post foi publicado em Sem categoria em 9 de julho de 2011

[http://culturadigital.br/cidisemcultura/2011/07/09/2%c2%ba-dia-da-iii-assembleia-geral/] .

Jantar em Uruaçu Abre a III Assembleia Geral do
CTC
No dia 25 de fevereiro do corrente ano, no Município de Uruaçu, sede de Consórcio Intermunicipal de

Desenvolvimento Integrado Serra da Mesa (CIDISEM), na abertura da III Assembléia Geral do Conselho

Técnico de Cultura (CTC) de Dirigentes Municipais de Cultura do CIDISEM, em jantar oferecido ao Senhor

Bernardo da Matta Machado, Diretor de Programas Integrados da Secretaria de Articulação Institucional

(SAI) do Ministério da Cultura (MinC), representando o titular da SAI, Senhor João Roberto Peixe, pelo

Conselho de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Integrado Serra da Mesa .

Na ocasião, o Diretor de Programas Integrados da Secretaria de Articulação Institucional (SAI), do Ministério

da Cultura (MinC),  Ber nar do da Ma ta Ma cha do, dis se na noi te da sex ta-fei ra (25), em Uru a çu, que a li be ra -

ção de re cur sos co le ti vos do Mi nis té rio da Cul tu ra (Minc) pa ra o de sen vol vi men to cul tu ral dos 13 mu ni cí -

pios li ga dos Con sór cio Mu ni ci pal de De sen vol vi men to In te gra do Ser ra da Me sa (Ci di sem) é mais fá cil de ser

vi a bi li za da, se com pa ra da com os trâ mi tes ne ces sá rios pa ra que uma ou ou tra ci da de te nha su as de man -

das aten di das in di vi dual men te pe lo Minc. Ber nar do foi um dos par ti ci pan tes da 3ª As sem bleia do Con se lho

Téc ni co de Cul tu ra (CTC) do Ci di sem.

http://culturadigital.br/cidisemcultura/category/sem-categoria/
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Se gun do o re pre sen tan te do Minc, o Sis te ma Na ci o nal de Cul tu ra é uma for ma de or ga ni za ção da po lí ti ca

cul tu ral ca paz de ga ran tir es ses di rei tos ao ci da dão, atra vés da co o pe ra ção en tre o go ver no fe de ral, os Es -

ta dos e os mu ni cí pios do Bra sil, com a par ti ci pa ção da so ci e da de. “Eu sen ti a for ça da cul tu ra na vi si ta que �z

ao Me mo ri al Ser ra da Me sa. A for ça sim bó li ca da me mó ria nos traz a per cep ção de com par ti lha men to, de con vi -

vên cia, de es tar em al go mai or, o que é mui to im por tan te ho je nu ma so ci e da de mui to di vi di da, de mui ta in to le -

rân cia”, co men tou Ber nar do.

Se gun do o pre si den te do CTC do Ci di sem e hoje Coordenador de Políticas Culturais do CIDISEM, Lu iz Sér gio

de Cas tro Lo pes, a me ta pa ra 2011 é que todas as ci da des in te gran tes do con sór cio as si nem o Ter mo de

Pactuação Federativa do Sistema Nacional de Cultura. Outra questão em pauta e a adesão ao Programa

Mais Cultura do go ver no fe de ral, que pre vê a des cen tra li za ção de in ves ti men tos pa ra tal �m atra vés da

agen da so ci al do PAC (Pla no de Ace le ra ção do Cres ci men to).

As 13 ci da des, se gun do ele, pre ci sam ade rir ao Sis te ma Na ci o nal de Cul tu ra, para cumprirem com

compromissos de colocar a cultura no centro das Políticas de Estado.

Ou tra ne ces si da de é que os mu ni cí pios con sor ci a dos tam bém des ti nem pa ra o Ci di sem um de ter mi na do

mon tan te pa ra que o con sór cio pos sa dar, ao go ver no fe de ral, as con tra par ti das que o Minc irá exi gir pa ra

a li be ra ção de re cur sos.

Se gun do o pre fei to Lou ren ço Pe rei ra Fi lho, atu al pre si den te do Ci di sem, a dis po si ção de um re pre sen tan te

do Mi nis té rio da Cul tu ra em se des lo car de Bra sí lia pa ra di a lo gar so bre o te ma em Uru a çu com a ci da de e

de mais mu ni cí pios do con sór cio é um cla ro si nal de que a en ti da de sob seu co man do es tá des pon tan do à

fren te de ou tras or ga ni za ções se me lhan tes, em to do o Pa ís. Pa ra Lou ren ci nho, foi um pri vi lé gio mui to gran -

de a pre sen ça de Ber nar do, na com pa nhia de mem bros da Age pel (Agên cia Go i a na de Cul tu ra Pe dro Lu do -

vi co Tei xei ra).

O pre si den te do ór gão es ta du al de cultura, Gil va ne Fi li pe, es te ve re pre sen ta do por De o lin da Con cei ção Ta -

vei ra, Di re to ra de Pa tri mô nio His tó ri co e Ar tís ti co do Es ta do; e por Jo ão Lu iz Pres tes, Coordenador da Rede

de Pontos de Cultura do Estado de Goiás. De o lin da as su miu o com pro mis so de co nhe cer a re a li da de dos

13 mu ni cí pios, den tro da área que atua.

CUL TU RA COM PLA NE JA MEN TO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO

“Não � ze mos um sim ples jan tar pa ra re ce bê-los. Te mos pro je tos que es tão sen do ela bo ra dos pa ra se rem

apre ci a dos pe lo mi nis té rio”. A cul tu ra en vol ve as áre as mais be las, que traz paz e cal ma. E é um de sa �o

mui to gran de pa ra nós, em ci da des emer gen tes co mo Uru a çu, de sen vol ver es sa ques tão de for ma bem

pla ne ja da. Lu iz Sér gio, que é um apai xo na do por cul tu ra, co me çou a vi si tar o mi nis té rio e a Age pel pa ra

me lho rar mos sob es se as pec to, já que Uru a çu tem uma his tó ria mui to bo ni ta e en vol ven te, que re mos ele -

var Uru a çu, jun ta men te com os de mais mu ni cí pios con sor ci a dos, pa ra que pos sa mos ofe re cer pers pec ti vas

de cres ci men to cul tu ral, com en vol vi men to da co mu ni da de de to da a nos sa re gi ão”, co men tou Lou ren -

cinho.

O pre fei to de Co li nas do Sul, Iran do La go Fer rei ra, vi ce-pre si den te do Ci di sem, tam bém par ti ci pou da re u -

ni ão, jun ta men te com gran de nú me ro de au to ri da des uru a çu en ses, co mo o ve re a dor, Fran cis co Car los de

Car va lho, e o se cre tá rio de Edu ca ção, An dré Lu iz da Sil va.
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Na ma nhã do sá ba do (26), Lou ren ço e os vi si tan tes par ti ci pa ram da aber tu ra o� ci al do 3º En con tro de Cul -

tu ras do Me mo ri al Ser ra da Me sa, co or de na do pe la po e ti sa Sin va li ne Pi nhei ro.

O even to se rá no ti ci a do pe lo Di á rio do Nor te, na edi ção da pró xi ma se ma na.

Reportagem: Eu cli des Oli vei ra

Link da Reportagem: http://www.jornaldiariodonorte.com.br/site/cidades.php?cod=6194

Este post foi publicado em Sem categoria em 8 de julho de 2011

[http://culturadigital.br/cidisemcultura/2011/07/08/reuniao-em-uruacu-abre-a-iii-assembleia-geral-do-ctc/] .
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II ASSEMBLÉIA CTC
II ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSELHO TÉCNICO DE CULTURA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SERRA DA MESA

Dia 22 de outubro de 2010, às dez horas, reuniram-se, em Assembléia Geral, na sede da Secretaria de

Cultura e Desporto, em Barro Alto – Goiás os Dirigentes e Coordenadores dos Órgãos Gestores de Cultura

dos Municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Integrando Serra da Mesa

Na reunião os dirigentes a partir da LOA 2011 do Governo Federal, analisaram, Programas de Governos

disponíveis para emendas parlamentares. Os Programas Federais, ligados ao Ministério da

Cultura escolhidos foram:

http://culturadigital.br/cidisemcultura/2010/11/03/ii-assembleia-geral-do-conselho-tecnico-de-cultura-do-consorcio-intermunicipal-de-desenvolvimento-integrado-serra-da-mesa/
http://culturadigital.br/cidisemcultura/files/2010/11/DSC07054.jpg
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Apoio e Modernização de Espaços Culturais Pontos de Cultura;

Instalação de Espaços Culturais;

Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares;

Fomento a Projetos da Cultura Afro Brasileira;

Preservação de Bens Culturais de Natureza Material;

Instalação de Bibliotecas Públicas; e

Modernização de Bibliotecas Públicas

Este post foi publicado em Sem categoria em 3 de novembro de 2010

[http://culturadigital.br/cidisemcultura/2010/11/03/ii-assembleia-geral-do-conselho-tecnico-de-cultura-do-

consorcio-intermunicipal-de-desenvolvimento-integrado-serra-da-mesa/] .

Fundado o Conselho Técnico de Cultura do
CIDISEM
Foi fundado no dia 17 de setembro de 2010, no Núcleo Tecnológico Educacional em Uruaçu – GO, o
conselho Técnico de Cultura do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Integrado Serra da
Mesa – CIDISEM. Contaram presença os Dirigentes e Coordenadores dos Órgãos Municipais de
Cultura de Nova Iguaçú, Campinorte, Barro Alto e Uruaçu.

http://culturadigital.br/cidisemcultura/category/sem-categoria/
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Por Nova Iguaçu estava representado pela Gestora   Helzi Nunes Miranda, Secretária Municipal de
Educação e Cultura, representando Campinorte estava a Diretora do Departamento Municipal de
Cultura de Campinorte Adriana Moreira Cândido, por Barro Alto estava representado pela Secretária
de Cultura e Desporto Silva Leão dos Santos e a Senhora Elizete Joaquina Neias, Coordenadora de
Ação Cultural da Secretaria Municipal de Culturae Desporto de Barro Alto e representando Uruaçu
estavam o Secretário Municipal de Educação e Cultura, André Luiz da Silva e o Chefe do
Departamento Municipal de Cultura, Luiz Sergio de Castro Lopes. Também estiveram presentes
como convidados sem direito a voto estavam o Senhor Luiz Fernando Martins Lopes – Consultor da
Prefeitura Municipal de Uruaçu, que fez um breve histórico sobre o processo de institucionalização
do CIDISEM e dos parâmetros para consórcios públicos no Brasil e a Senhora Marcia Mendes –
Coordenadora de Articulação da Secretária de Educação e Cultura de Uruaçu.

Os membros presentes escolheram, por aclamação, para presidir os trabalhos O Senhor Luiz Sergio
de Castro Lopes e para secretariar Adriana Moreira Cândido. Em seguida, o Presidente declarou
abertos os trabalhos e apresentou a pauta de reunião, contendo os seguintes assuntos: 1º)
Contextualização: Sistema Nacional, Estaduais e Municipais de Cultura, 2º) discussão e aprovação do
Estatuto da associação; 3º) escolha dos Dirigentes dos Órgãos Gestores Municipais de Cultura que
integrarão a Diretoria do Conselho Técnico de Cultura; e 4º) Adesão do Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Integrado Serra da Mesa (CIDISEM) aoPrograma Mais Cultura.  Após ter concluído,
o Regimento Interno do Conselho Técnico de Cultura do Consócio Intermunicipal de
Desenvolvimento Integrado Serra da Mesa, fora lido e colocado em votação, foi aprovado por
unanimidade.

Foram escolhidos os seguintes membros para comporem a Diretoria: PRESIDENTE DO CONSELHO
TÉCNICO DE CULTURA: Luiz Sergio de Castro Lopes; VICE-PRESIDENTE: Alveny Silva Leão, Barro Alto e
SECRETÁRIA: Adriana Moreira Cândido,Por �m, foi deliberado que o Presidente do Conselho Técnico
de Cultura deverá marcar audiência com o Ministro de Estado da Cultura  ou seu representante para
tratar do Programa Mais Cultura que contem apenas ações do Pontos de Cultura nos Municípios
Consorciados dando com prioridade da pauta, como e sendo deliberado que a sede do Conselho
Técnico de Cultura: Avenida Pedro Ludovico, nº 132, Setor Central, CEP: 76.400-000, Uruaçu, estado
de Goiás.

Os Próximos Passos do CTC é mobilizar os 9 Municípios restantes de não compareceram a reunião
por motivos de estarem envolvidos em campanhas políticas e realizar o Planejamento Estratégico
2011 2012.

Cabe agora as matérias serem enviadas a Secretária Executiva do Consórcio, para serem
apresentadas na próxima reunião do Conselho de Prefeitos do CIDISEM para seguirem em frente.

 

Este post foi publicado em Sem categoria em 20 de setembro de 2010

[http://culturadigital.br/cidisemcultura/2010/09/20/fundado-o-conselho-tecnico-de-cultura-do-cidisem/] .
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Em Prol do Desenvolvimento Cultural da Região de
Serra da Mesa

ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES  DO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SERRA DA MESA –  CIDISEM

Data: 17 de setembro de 2010

Local: Núcleo Tecnológico Educacional, Rua Maranhão, Qd. 02, Lt. 01, Bairro: JK – Município:  Uruaçu –
GO.

Horário: 09h às 18h

Este post foi publicado em Sem categoria em 15 de abril de 2010

[http://culturadigital.br/cidisemcultura/2010/04/15/parceria-em-prol-do-desenvolvimento-cultural/] .
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