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1. II Conferência Nacional de Cultura – II CNC e Pré-conferências setoriais 

 

Nos dias 11 a 14 de março, o Ministério da Cultura e seus órgãos vinculados realizarão 

II Conferência Nacional de Cultura (II CNC). Dentre os objetivos da conferência, 

destacamos:1 discutir a cultura brasileira nos seus aspectos da memória, de produção 

simbólica, da gestão, da participação social e da plena cidadania; propor estratégias 

para: o fortalecimento da cultura como centro da dinâmica do desenvolvimento 

sustentável, universalizar o acesso aos bens culturais, a consolidação de sistemas de 

participação social e controle social das políticas públicas de cultura, a implantação dos 

sistemas nacional, estaduais e municipais de cultura, a implementação, 

acompanhamento e avaliação do Plano Nacional de Cultura; promover o debate entre 

diferentes atores envolvidos com cultura; aprimorar e propor mecanismos de articulação 

e cooperação entre os entes federativos e a sociedade civil; recomendar metodologias de 

participação, diretrizes e conceitos para subsidiar a elaboração dos Planos Municipais, 

Estaduais, Regionais e Setoriais de Cultura. 

 

As etapas preparatórias para a II CNC foram divididas em duas principais: a primeira 

volta-se para a mobilização das esferas federativas, por meio da realização de 

conferências municipais e estaduais de cultura. Nesses encontros, debateu-se questões 

relativas à cultura e relação com o temário da Conferência2 e elegeu-se os delegados 

para as conferências estaduais e para a II CNC. A segunda fase busca mobilizar os 

setores artísticos e de patrimônio cultural. Sendo assim, como próximo passo para a 

conferência nacional, serão realizadas pré-conferências setoriais, cujas áreas são: dança, 

circo, teatro, música, artes visuais e livro, leitura e literatura; e demais áreas técnico-

artísticas e de patrimônio cultural - culturas afro-brasileiras, culturas dos povos 

indígenas, culturas populares, audiovisual, arte digital, arquivos, museus, patrimônio 

material, patrimônio imaterial, arquitetura, moda, design e artesanato.  

                                                 
1 Para maiores informações sobre a II CNC acessar o blog http://blogs.cultura.gov.br/cnc e o regimento 
interno da conferência, publicado pela Portaria Nº 65, de 11 de setembro de 2009. 
2O temário da II CNC está definido no regimento interno e no Texto-Base da II CNC, disponíveis no blog 
da II CNC. 
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1.1 As pré-conferências setoriais terão como tema geral o mesmo da II CNC, que é: 

“Cultura, Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento”, o qual deverá ser desenvolvido a 

partir dos eixos e subeixos temáticos da conferência nacional. Dentre os objetivos das 

pré-conferências setoriais, destacamos:  

- promover o debate entre artistas, produtores, conselheiros, gestores, investidores e 

demais protagonistas da cultura, fortalecendo a formação de fóruns e redes de atores,  

- debater e encaminhar propostas relativas ao temário da II CNC;  

- debater as diretrizes e ações específicas para cada segmento, de forma a contribuir 

com a formulação e avaliação dos respectivos Planos Nacionais Setoriais de Cultura;  

- eleger dez delegados setoriais das cinco macrorregiões brasileiras para a II CNC, 

respeitando o equilíbrio de dois delegados por região; 

- eleger 15 membros para os colegiados setoriais.  

 

2. Pré-conferência de Livro, Leitura e Literatura 

O setor de Livro, Leitura e Literatura está se articulando para a realização de sua pré-

conferência. Para tanto, formou-se uma comissão organizadora composta pela Diretoria 

de Livro, Leitura e Literatura da Secretaria de Articulação Institucional e a Secretaria de 

Políticas Culturais do Ministério da Cultura, a Fundação Biblioteca Nacional e a 

Funarte. 

 

A comissão organizadora buscará realizar Assembléias Setoriais de Livro, Leitura e 

Literatura junto aos estados, aonde deverão participar atores da sociedade civil, do 

Estado e de empresas atuantes no setor. O objetivo das assembléias é discutir os eixos 

temáticos da II CNC, desenvolver avaliação prévia do Plano Nacional de Livro e 

Leitura, buscando qualificar o debate e as propostas da Pré-Conferência Setorial de 

Livro, Leitura e Literatura, obter a indicação do representante de poder público do 

estado e eleger três delegados da sociedade civil para a Pré-Conferência. 

 

2.1 Os participantes podem se inscrever como delegados, conforme descrição a seguir: 
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• Os delegados possuem direito a voz e voto e serão: 

- Os 25 membros do atual Colegiado Setorial de Livro, Leitura e Literatura, 

- um representante do poder público de cada estado, sendo indicado por cada secretaria 

de cultura estadual e distrital, totalizando 27 representantes estaduais, 

- até três representantes da sociedade civil para cada estado e Distrito Federal, 

totalizando 81 representantes (3 x 27 = 81). Os delegados titulares e suplentes da 

sociedade civil serão selecionados nas Assembléias Setoriais Estaduais e Distrital. Serão 

também consideradas as indicações dos estados que já elegeram seus delegados da 

sociedade civil na etapa estadual da II CNC. Para aqueles estados que não realizaram a 

eleição, os candidatos da sociedade civil deverão apresentar sua candidatura ao 

Ministério da Cultura, que fará a seleção com base nos critérios definidos na Resolução 

CEN-II CNC, de 02 de dezembro de 2009, do Ministério da Cultura.3 

- cinco representantes do Poder Público Federal, a serem indicados pelo Ministério da 

Cultura. 

 

2.2 A Pré-conferência de Livro, Leitura e Literatura (PCS-LLL) ocorrerá nos dias 23 e 

24 de fevereiro de 2010 em local a ser definido pela comissão organizadora (as 

informações serão disponibilizadas no blog http://blogs.cultura.gov.br/cnc). 

Observamos que, de acordo com a referida resolução, o cronograma das etapas para a 

realização da PCS-LLL é o seguinte: 

• 15/12/2009 a 31/01/2010 – registro das candidaturas a delegados para a PCS-LLL 

• 01/02/2010 – Avaliação das candidaturas e divulgação do pré-resultado  

• 02/02/2010 a 08/02/2010 – Interposição de recursos e divulgação da lista final dos 

delegados 

• 23 e 24/02/2010 – Pré-conferência Setorial de Livro, Leitura e Literatura 

– Apuração e divulgação dos resultados das eleições para o colegiado e para 

delegados da II CNC 

                                                 
3 Os candidatos da sociedade civil deverão apresentar os documentos descritos no Anexo II da referida 
resolução. 
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• 01/03/2010 a 05/03/2010 Prazo para interposição de recursos e divulgação resultado 

final das eleições para o Colegiado Setorial de Livro, Leitura e Literatura e para os 

delegados para a II CNC 

 

2.3 Seguindo os objetivos das Pré-conferências Setoriais destacamos as principais ações 

a serem realizadas no encontro do setor de Livro, Leitura e Literatura:  

• Consolidação de uma estratégia por eixo temático da II CNC do setor;  

• Avaliação do Plano Nacional de Livro e Leitura; 

• Eleição de delegados para II CNC: 10 delegados, sendo 2 por região do país; 

• Eleição dos 15 membros representantes da sociedade civil do Colegiado Setorial 

de Livro, Leitura e Literatura, sendo um representante indicado por cada uma das 

cinco regiões, três representantes do segmento de produção e distribuição, três 

representantes do segmento criação, três representantes do segmento mediação e um 

representante escolhido pelo conjunto dos segmentos de produção, criação e 

mediação relacionados ao setor.  

 

Após a Pré-Conferência Setorial de Livro, Leitura e Literatura, a Coordenação-Geral da 

II CNC e a comissão organizadora da Pré-conferência setorial de Livro, Leitura e 

Literatura irão oficialmente sistematizar e divulgar os resultados do evento para a II 

Conferência Nacional de Cultura. 

 

Tendo em vista a importância da representação do órgão estadual de cultura na pré-

conferência de Livro, Leitura e Literatura para o debate do setor e para a atuação no 

processo eleitoral, solicitamos encarecidamente a Vossa Senhoria: 

 

a) Indicar um representante e um suplente atuante no setor de Livro, Leitura e Literatura 

da Secretaria de Cultura Estadual ou órgão responsável pela cultura no estado para 

participar como delegado da nossa Pré-conferência Setorial, conforme item 2.2 deste 



 
 
 

MINISTÉRIO DA CULTURA 
Secretaria de Articulação Institucional / Diretoria de Livro, Leitura e Literatura 

SBS Quadra 02 Lote 11 – Edifício Elcy Meireles, 2º Subsolo 
70.070-120 Brasília – DF 

Telefones: (61) 2024-2630 Fax: (61) 2024-2633 
 
 
documento. Lembramos que é necessário que esse se inscreva pelo site: 

www.cultura.gov.br/cnpc 

 

b) Auxiliar a realização e mobilização da Assembléia Estadual Setorial de Livro, 

Leitura e Literatura junto às entidades da sociedade civil de representação no seu estado 

bem como pessoas físicas locais atuantes no referido setor para participarem do 

encontro e disponibilizar espaço físico para o encontro. Gostaríamos de saber as 

condições de realização das mesmas entre o período do dia 18 a 31 de janeiro de 2010. 

 

c) Visando aprimorar a mobilização e articulação, solicitamos ainda a gentileza de 

encaminhar lista de entidades e pessoas atuantes no setor de Livro, Leitura e Literatura à 

DLLL. 

 

Informamos que as representações do Ministério da Cultura nas regiões estarão atuando 

na mobilização para a pré-conferência setorial, para a articulação regional com o 

Ministério. Qualquer dúvida e esclarecimentos, articulação com os responsáveis das 

representações e nos estados, contactar Ticiana Nascimento Egg, nos telefones 61-2024-

2628/2024-2630 e Marcelo Gruman, nos telefones 21-2220-6191 e pelo email: 

ticiana.egg@cultura.gov.br e setoriallll@gmail.com. 

 

Encaminhamos em anexo documentos que servirão como subsídio para a Pré-

conferência setorial de Livro, Leitura e Literatura, que são: regimento interno da II 

CNC, Resolução nº 2 de 02 de dezembro de 2009 e o texto-base para a II CNC. Para 

maiores informações, favor acessar o blog da II Conferência Nacional de Cultura: 

http://blogs.cultura.gov.br/cnc. 


