
 
 

   
 

MERCOSUL/RMC/SICSUR/ATA Nº 02/2019 

 

Reunião do Foro do Sistema de Informação Cultural do MERCOSUL 

(SICSUR) 

 

No exercício da Presidência Pro Tempore do Brasil (PPTB), no dia 28 de agosto 

de 2019, realizou-se, por meio do sistema de videoconferência, conforme o 

estabelecido na Resolução GMC Nº 19/12 “Reuniões pelo sistema de 

videoconferência”, com a participação das Delegações da Argentina, do Brasil, do 

Paraguai, do Uruguai. A delegação da Bolívia participou de acordo com o 

estabelecido na Decisão CMC Nº 13/15. Os Estados associados do Chile, 

Equador e Peru participaram nos termos da Decisão CMC Nº 18/04. 

 

A Lista de Participantes consta no Anexo I. 

 

A Agenda consta no Anexo II. 

 

O Resumo da Ata consta no Anexo III. 

 

A Delegação do Brasil iniciou a apresentação e depois cada uma das delegações 

presentes se apresentaram. Em seguida, a agenda foi aprovada sem alteração. 

 

Durante a reunião, foram tratados os seguintes temas: 

 

1. PRODUÇÃO CULTURAL DO SICSUR 

 

A Delegação do Brasil, na qualidade de PPT, lembrou a proposta, registrada na 

ata da última reunião do SICSUR, de atualizar os dados da produção do setor do 

audiovisual e editorial, incluído os dados mais recentes disponíveis nos países. 

 

Não obstante as delegações da Argentina e do Chile terem informado dispor dos 

dados, após intervenção por parte da delegação do Chile, houve consenso em 

torno da proposta de iniciar novos projetos apenas após a conclusão dos projetos 

em andamento atualmente.  

 

 

2. ATUALIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS DE COMÉRCIO EXTERIOR 

 



 
 

   
 

A Delegação do Brasil, na qualidade de PPT, lembrou o registro, na ata da última 

reunião de proposta de atualização das bases de dados de comércio exterior.  

 

A propósito, embora as delegações da Argentina e do Chile tenham informado que 

dispõem dos dados, reiteraram o posicionamento consensuado no ponto anterior 

de que sejam concluídos os projetos pendentes antes de iniciar novo projetos. 

 

3. NOVOS PROJETOS 

 

Houve consenso no sentido de que novos projetos devem ser trabalhados apenas 

quando os atuais forem finalizados. 

 

4. ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO DO SICSUR 

 

A Delegação do Brasil, na condução da PPT, lembrou que, no marco da 

atualização do Regulamento do MERCOSUL Cultural está pendente a atualização 

do Regulamento do SICSUR. 

 

A Delegação do Equador se dispôs a circular uma minuta de proposta de 

atualização do regulamento para os países. 

 

5. REVISÃO DO PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO CULTURAL 

 

A Delegação do Brasil afirmou que está em curso proposta de atualização do 

Protocolo de Integração Cultural do MERCOSUL. 

 

Ficou acordado que o documento seria circulado pela Delegação do Brasil para 

análise e comentários até o final de setembro. 

 

6. DISCUSSÃO DE TEMAS TRATADOS EM REUNIÕES ANTERIORES 

 

A Delegação do Brasil do Brasil, no exercício da PPT, lembrou que este tema 

seria dedicado a abordar os projetos pendentes:  

- Mapa de Informações Culturais do SICSUR; 

- Mobilidade de Artistas; e  

- Homologação das Perguntas das Pesquisas de Hábitos Culturais 

 



 
 

   
 

Cada um dos representantes dos países participantes discorreu sobre o estado 

atual de transmissão dos seus dados, tendo ficado acordado que o prazo final 

para consolidação das informações seria o final de setembro.  

 

A Delegação do Peru sugeriu a inclusão de informações sobre indígenas e sobre a 

complementação de informações sobre museus, com dados relativos à quantidade 

de visitantes. A Delegação da Bolívia secundou a Delegação do Peru.  

 

A propósito, ficou consensuado que, em consonância com os pontos anteriores, a 

adição de elementos aos projetos em andamento será analisada tão logo esta 

fase for concluída. 

 

7. Encerramento 

 

A Delegação do Brasil salientou que estudos relacionados a estatísticas 

relacionadas ao setor cultural tem-se repetido em diferentes instâncias 

internacionais. Mencionou, particularmente, que as próximas Reuniões de 

Ministros da Cultura, da SEGIB e da OEA, trazem, ambas iniciativas nessas áreas.  

 

Sendo assim propôs que, uma vez concluídos os projetos em andamento, o inicio 

de novos projetos somente seja realizado uma vez que tenha sido realizada 

análise sobre eventual duplicação de esforços em relação àqueles em andamento 

em outros foros.  

 

As Delegações da Bolívia e do Paraguai manifestaram concordância com a 

proposta.  

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

 

Acordou-se realizar a próxima reunião na Presidência Pro Tempore do Paraguai 

em 2020.  

 

ANEXOS 

Os anexos que fazem parte da presente ata são os seguintes: 

Anexo I Lista de Participantes 

Anexo II Agenda 



 
 

   
 

Anexo III Resumo da Ata  



 
 

   
 

ANEXO I 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

DELEGAÇÃO DA ARGENTINA 

NOME ÓRGÃO E-MAIL 

Karina Scherer Ministério da Educação, 
Cultura, Ciência e 
Tecnologia 

karina.scherer@cultura.g
ob.ar 

 

DELEGAÇÃO DA BOLÍVIA 

NOME ÓRGÃO E-MAIL 

Wilma Cordero Ministerio de Culturas y 
Turismo 

Wilma.culturas@gmail.co
m 

Johnny Guerreros Ministerio de Culturas y 
Turismo 

johnnyguerreros@gmail.
com 

 

DELEGAÇÃO DA BRASIL 

NOME ÓRGÃO E-MAIL 

Carla Barroso Carneiro Ministério da Cidadania carla.carneiro@cidadania
.gov.br 

Gustavo Sousa Torres Ministério da Cidadania gustavo.torres@cidadani
a.gov.br 

Juliana Santini de 
Oliveira 

Ministério da Cidadania juliana.santini@cidadania
.gov.br 

 

DELEGAÇÃO DO CHILE 

NOME ÓRGÃO E-MAIL 

Paula Pérez Ministério de las 
Culturas, las Artes y el 
Patrimonio 

paula.perez@cultura.gob
.cl 

 

DELEGAÇÃO DO EQUADOR 

NOME ÓRGÃO E-MAIL 

Jonathan Cárdenas Ministério de Cultura y 
Patrimônio 

jcardenas@culturaypatri
monio.gob.ec 

Andrés Sebastián 
Matehus Medina 

Ministério de Cultura y 
Patrimônio 

andresmatehus123@gm
ail.com 

 



 
 

   
 

DELEGAÇÃO DO PERU 

NOME ÓRGÃO E-MAIL 

Rudy Eduardo Llactas 
Abanto 

Ministerio de Cultura rllactas@cultura.gob.pe 

María Amelia Trigoso 
Barentzen 

Ministerio de Cultura mtrigoso@cultura.gob.pe 

 

DELEGAÇÃO DO URUGUAI 

NOME ÓRGÃO E-MAIL 

Natalia Ríos Ministerio de Educação e 
Cultura 

natalia.rios@mec.gub.uy 



 
 

   
 

 

ANEXO II 

AGENDA 

 

 

 

11: 00  Boas-vindas e rodada de apresentação 

 

11:15   Aprovação da agenda 

 

11:30  Atualização da informação de produção do setor audiovisual e 

editorial na página do SICSUR e analisar novos dados a incorporar 

na base 

 

11:45  Atualização das bases de Comércio Exterior do SICSUR dos anos 

de 2016/2017. 

 

12:00 Proposta de novos projetos a atender: revisão da seção de 

legislação para atualizar e todas as propostas que os países 

considerem relevantes para que conste na ata prévia da reunião de 

Ministros da Cultura do MERCOSUL Cultural 

 

12:10  Regulamento Interno do SICSUR 

 

12:15  Revisão do Protocolo de Integração Cultural do MERCOSUL 

 

12:30  Discussão sobre os temas tratados em reuniões anteriores 

 

12:45  Encerramento 

  



 
 

   
 

ATA Nº 02/19 

ANEXO III 

RESUMO DA ATA 

 

1. BREVE INDICAÇÃO DOS TEMAS TRATADOS 

Foram tratados todos os temas da Agenda, que consta no Anexo II da Ata Nº 

02/19, da Reunião do Foro do sistema de Informação Cultural do MERCOSUL 

(SICSUR). 

2. PROJETOS DE RESOLUÇÃO ELEVADOS 

Não se eleva projeto de Resolução. 

3. DOCUMENTO ELEVADO À CONSIDERAÇÃO DO CMC 

Não se eleva Documento nesta oportunidade. 

4. SOLICITAÇÕES 

Não tem solicitações. 


