
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 
Reunião com Sra. Katiane Fátima Gouvêa, Cúpula Conservadora das Américas. 

 

Data: 17 de junho de 2019. 

Assunto: Tratar da Lei do Audiovisual, das suas produções e do seu impacto na promoção do 
Brasil internacionalmente. 

Participantes: Sr. Osmar Gasparini Terra, Ministro de Estado da Cidadania; Sra. Katiane 
Fátima Gouvêa, Cúpula Conservadora das Américas; Sr. José Paulo Soares Martins, Secretário 
de Fomento e Incentivo à Cultura - Ministério da Cidadania; Sra. Andreia dos Santos, Membro 
do Grupo de Trabalho da Cúpula Conservadora das Américas; Sr. Luciano Dias de Azevedo, 
Membro do Grupo de Trabalho da Cúpula Conservadora das Américas Oficial médico da 
Marinha do Brasil; Sr. Fábio José Gomes Leme Cavaleiro, Membro da Cúpula Conservadora 
das Américas e Produtor executivo e roteirista de documentários; Sr. 
Dante Mantovani, Maestro e Especialista em Filosofia Política e Jurídica e Mestre em 
Linguística; Sr. Romildo Gastão da Silva, Produtor e curador de exposição de artes; e Sr. 
Mauro Ventura, Cineasta. 
 

Síntese dos assuntos tratados: 

Em reunião realizada com os representantes da Cúpula Conservadora das Américas, foram 
tratados os temas abaixo. A reunião iniciou sem a presença do Ministro Osmar Terra, em função 
do seu compromisso anterior no Palácio do Planalto. 

1. Inicialmente a Sra. Katiane Gouvea apresentou os demais representantes da Cúpula, 
destacando o papel da entidade na defesa de temas relacionados com a organização social 
brasileira a luz de princípios democráticos e de valorização da Pátria Brasileira. Solicitou 
informações sobre o Ministério da Cidadania - MC e suas pastas, visando colocar sua entidade a 
disposição para processos colaborativos e, de forma especial, ao entender o funcionamento do 
MC no tema da Cultura. Também colocou a entidade a disposição para contribuir e divulgar boas 
práticas relacionadas. 

2. O Maestro Dante Mantovani reforçou o papel da música como agente de inclusão e 
formação de jovens, apresentando dados do seu projeto pessoal na área. Seu depoimento foi 
acompanhado pelos demais presentes vinculados à área cultural, Srs. Fábio José Cavaleiro e 
Romildo Gastão da Silva. Todos reforçaram suas convicções acerca do papel da cultura, em todos 
os seus segmentos, como ferramentas fundamentais para a formação cidadã de nossas crianças e 
jovens, bem como de toda a sociedade. O Sr. Romildo destacou outros exemplos vinculados às 
artes visuais, bem como às culturas populares. 

3. O Secretário Especial Adjunto da Secretaria Especial da Cultura, Sr. José Paulo Soares 
Martins, apresentou o processo de gestão da Lei de Incentivo à Cultura. Destacou os fluxos 
processuais do mecanismo e salientou a total transparência dos dados, permitindo que todos os 



cidadãos brasileiros tenham acesso aos dados dos projetos culturais. Reforçou o controle social 
como um dos valores do Ministério da Cidadania, fornecendo instruções de como os presentes 
podem acessar o Sistema de Apoio às Leis de Incentivo - SALIC. Apresentou os projetos 
aprovados no ano de 2019 e sugeriu que os participantes, quando oportuno, tomassem 
conhecimento mais detalhado deles, por meio das facilidades que o SALIC oferece, tudo 
totalmente disponível no Portal do Ministério da Cidadania. 

4. Com a chegada do Sr. Ministro Osmar Terra, após os cumprimentos a todos, ele discorreu 
sobre a amplitude das políticas tratadas pelo Ministério da Cidadania, com destaque para sua 
visão acerca do papel dos municípios na eficácia das políticas públicas. Também apresentou a 
dimensão da estrutura de atuação do Ministério e das suas Secretarias, dando alguns detalhes 
sobre o Programa Criança Feliz e o Programa Estação Cidadania. 

5. A Sra. Katiane Gouvea agradeceu a atenção dada aos representantes da Cúpula, bem 
como registrou a satisfação em observar a preocupação do Ministério da Cidadania com a 
transparência e o controle social das suas ações no campo do incentivo à cultura. Também 
solicitou a oportunidade de conhecer com mais detalhes os fluxos de execução dos projetos 
culturais, ao que o Secretário José Paulo Soares Martins registrou a total disponibilidade para 
atendimento.  

6. O Sr. Ministro Osmar Terra agradeceu o interesse de todos pelo trabalho do Ministério, 
dando por encerrada a reunião. 


