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« Regimento do Colegiado Setorial de Música/CNPC_2010 Ata da Reunião Rede Música Brasil 04_ABR_2010 »

Informativo do Centro de Música da Funarte/Ministério da
Cultura
DIRETOR DE CENTRO DE MÚSICA FARÁ UMA REUNIÃO
ABERTA COM OS COOPERADOS DE SÃO PAULO
Prezado Cooperado.
Tendo em vista a serie de editais públicos lançados pela Funarte e os limites de representação de projetos por CNPJ, a Cooperativa
de Música enviou no dia 28 de abril uma correspondência endereçada ao Ministério da Cultura e à Funarte, solicitando o
reconhecimento do regime de exceção, neste caso, para cooperativas e entidades associativas.
A Cooperativa de Música se posicionou como uma instituição representativa de sociedade cooperativa com 1500 associados e
argumentou sobre a necessidade do regime de exceção no que diz respeito ao limite de projetos apresentáveis por CNPJ, quanto  a
aprovação de mais de um projeto por edital.
A Funarte indeferiu nossa solicitação argumentando a inviabilidade operacional e jurídica de considerar o regime de exceção no
processo em andamento. Porém, reconhece a legitimidade da causa e se comprometeu oficialmente em corrigir esses erros nos
próximos editais.
Infelizmente teremos que nos limitar ao envio de três projetos para os editais Circulação de Música Erudita e Concertos Didático. E os
editais de Circulação e Gravação em Cd de Música Popular, não existem limites para o envio de projetos, mais apenas um poderá ser
aprovado em cada edital.
Sabendo do prejuízo a inúmeros artistas que dependem do CNPJ da Cooperativa de Música para enviar projetos, a FUNARTE,
representada pelo Diretor do Centro de Música, Cacá Machado, se prontificou em fazer uma reunião aberta entre a Funarte, a
 Diretoria e os Associados da Cooperativa de Música  para explicar o funcionamento do Centro de Música da Funarte e afirmar um
compromisso público sobre o regime de exceção nos próximos editais.
Esta é mais uma ação institucional importante para garantir a representatividade da Cooperativa diante aos órgãos de fomento a
Cultura.
É a hora da Cooperativa de Música mostrar a sua cara!
Não deixem de Comparecer a reunião, é muito importante para todos!
Veja na íntegra a carta da Cooperativa de Música para o Ministério da Cultura
http://www.cooperativademusica.com.br/default.php?p=editais.php&id=23
Dia 24 de maio – Segunda-Feira as 18:30h
Espaço Pyndorama, Rua Turiaçu – 481, Perdizes São Paulo
Cemus Funarte
24 de maio de 2010
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