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MINISTÉRIO DA CULTURA 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC 

ATA 

 

 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO SETORIAL DE MODA, DO 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 

CULTURAL, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 

DE JUNHO DE 2011. 

 

 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e onze, às dez horas nesta 1 

cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, nas dependências do Ministério 2 

da Cultura, no Edifício Parque Cidade - SCS Quadra 09 Lote C Torre B, 12º 3 

Andar, situado nesta capital, sob a presidência da Sra. Maria Helena 4 

Signorelli (Coordenadora-Geral do CNPC), na presença dos (as) Conselheiros 5 

(as): Sra. Ana Vasconcelos (FUNARTE), Sr. Cássio Bomfim Soares (Eixo 6 

Empresarial), Sra. Didi Rezende (Especialistas), Sra. Evelise Anicet 7 

Ruthschilling (Eixo Associativo/Institucional), Sr. Evilásio Miranda Costa 8 

(Especialistas), Sra. Francisca Raimunda Nogueira Mendes (Eixo 9 

Associativo/Institucional), Sra. Geni Ródio Ribeiro (Eixo Criativo), Sra. 10 

Hildegard Angel (Especialistas), Sra. Ilse Maria Biason Guimarães (Suplente 11 

- Eixo Empresarial), Sra. Lia Vissotto (Eixo Empresarial), Sr. Lucas da Rosa 12 

(Região Sul), Sra. Luciana Guilherme (SEC/MinC), Sr. Luciano Cenci (Região 13 

Nordeste), Sra. Márcia Luíza Freitas Ganem (Eixo Criativo), Sra. Maria 14 

Auxiliadora dos Santos Goya Lopes (Eixo Criativo), Sra. Marília Tavares 15 
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(Região Norte), Sra. Patrícia de Albuquerque (Região Centro-Oeste), Sr. 16 

Paulo Roberto Borges Jorge (Eixo Empresarial) e do Sr. Robert Guimarães 17 

Baptista (Região Sudeste): Teve início a 2ª Reunião Ordinária do Colegiado 18 

Setorial de Moda, destinada a apreciar a seguinte pauta: Pauta do dia 19 

29/06/11: Item I - Abertura da Sessão; Item II - Apresentação da Secretaria de 20 

Economia Criativa/Minc: Estrutura do Planejamento Estratégico da Secretaria; 21 

Item III - Debates; Item IV - Apresentação das Etapas do Planejamento 22 

Estratégico da Secretaria, identificando os eixos de atuação do Plano Setorial 23 

da Moda; Item V - Abertura da palavra aos membros do Colegiado para debate; 24 

Item VI - Fala do representante do Colegiado no Plenário do CNPC sobre os 25 

trabalhos e encaminhamento; e Item VII - Propostas de moções. Item I - 26 

Abertura da Sessão: A Sra. Maria Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do 27 

CNPC, abriu a sessão e se apresentou a todos os presentes, ressaltou que o 28 

Conselho Nacional estava em um momento de atividade intensa com as 29 

diversas reuniões dos Colegiados, Grupos de Trabalho, do próprio Conselho e 30 

da participação da Sociedade Civil nas diretrizes de trabalho para a atual 31 

gestão. Ela informou que na primeira reunião do Conselho foi apresentado 32 

pela Ministra os ajustes e as modificações feitas na estrutura da nova gestão e 33 

fez alguns informes sobre o que ocorreu nas últimas reuniões e dos assuntos 34 

que foram objeto de pauta das mesmas, colocando os conselheiros a parte do 35 

que vinha ocorrendo. Ela explicou quais seriam os pontos de pauta dos dias de 36 

reunião do Colegiado de Moda que estavam por vir; relatou sobre a mudança 37 

de estrutura e gestão do Conselho Nacional, que saiu da Secretaria Executiva e 38 

foi para a Secretaria de Articulação Institucional, visando o fortalecimento da 39 

cultura, Secretaria essa que foi reestruturada, passando a ter uma Diretoria do 40 

Sistema Nacional de Cultura e de Programas Integrados e quatro 41 

coordenações; explicou que essas coordenações serão: a Coordenação de 42 

Articulação Intersetorial, Relações Federativas e Mobilização Social, a 43 

Coordenação-Geral de Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação do 44 

Sistema Nacional de Cultura, a Coordenação-Geral de Instrumentos de Gestão 45 

do Sistema Nacional de Cultura e a Coordenação-Geral de Institucionalização e 46 

Monitoramento do Sistema Nacional de Cultura; relatou sobre a criação da 47 
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nova Secretaria de Economia Criativa e que teria como ponto de pauta uma 48 

apresentação das etapas do planejamento estratégico, identificando os eixos 49 

de atuação do Plano Setorial da Moda. Ela elucidou sobre as mudanças que a 50 

Secretaria de Políticas Culturais, coordenada pelo Secretário Sérgio Mamberti, 51 

está passando nessa nova gestão; informou que se fosse necessário, poderiam 52 

incluir itens na pauta, e como não houve manifestações, esta foi fechada como 53 

estava. Item II - Apresentação da Secretaria de Economia Criativa/MinC, sobre 54 

a estrutura do planejamento estratégico da Secretaria: Na oportunidade, 55 

passou a palavra a Sra. Luciana Guilherme, Diretora de Empreendedorismo, 56 

Gestão e Inovação da Secretaria da Economia Criativa - SEC, que iniciou suas 57 

considerações apresentando alguns critérios norteadores importantes: 58 

primeiro, sobre a forma como se procedeu a nomeação da Secretária Cláudia 59 

Leitão; segundo, alguns aspectos sobre o desenho da nova Secretaria e sobre 60 

como será sua atuação; e em terceiro, sobre a importância daquele momento 61 

de pactuação com o Colegiado de Moda. Para facilitar a deliberação neste 62 

momento ela iniciou uma apresentação contendo as estratégias, diretrizes e os 63 

objetivos da SEC em função das diretrizes pactuadas no Plano Nacional de 64 

Cultura. Explanou sobre como pretendem promover o desenvolvimento 65 

interministerial para a Economia Criativa e quais os Ministérios buscarão para 66 

serem parceiros nisso. Neste prisma, ela destacou as etapas do planejamento 67 

estratégico e as delimitações conceituais desse campo, onde discutiram com 68 

especialistas dados dessa economia do mundo todo, de vários países, inclusive 69 

frisou que o Brasil não estava entre os vinte, mas não por não ter produção e 70 

sim por não ter registros; abordou a questão das bases, onde na Secretaria da 71 

Economia Criativa o pilar de sustentação é a criação, e na continuidade, 72 

apresentou os quatro principais desafios da economia criativa no Brasil. Como 73 

o primeiro desafio, ela destacou o Levantamento de informações e dados da 74 

Economia Criativa - ausência de pesquisas que contemplem de modo amplo os 75 

diversos setores desta economia, permitindo conhecer e reconhecer dados 76 

relativos às vocações e oportunidades de empreendimentos criativos para a 77 

definição de políticas públicas. Como o segundo desafio, a articulação e o 78 

estímulo ao fomento de empreendimentos criativos - baixa disponibilidade de 79 
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recursos financeiros para o financiamento de empreendimentos desta 80 

natureza; desenvolvimento de tecnologias sociais para a organização em redes 81 

e coletivos. Como terceiro desafio, a educação para competências criativas - 82 

baixo investimento em capacitação dos agentes atuantes nas cadeias 83 

produtivas destes setores, agentes cuja atuação exige visão de mercado, 84 

capacidade de gestão e conhecimentos técnicos e artísticos. Por fim, como 85 

quarto desafio, a produção, circulação/distribuição e consumo/fruição de bens 86 

e serviços criativos - pouca infraestrutura no que se refere à produção, 87 

circulação/distribuição e consumo/fruição de bens e serviços. Ela observou 88 

que os setores criativos correspondem às atividades econômicas que têm 89 

como processo principal um ato criativo gerador de valor simbólico, elemento 90 

central da formação do preço, e que resulta em produção de riqueza cultural. A 91 

Sra. Marília Tavares perguntou sobre a presença do Ministério do 92 

Desenvolvimento Agrário, pois o mesmo tinha um programa chamado 93 

“Talentos do Brasil” que era focado na moda.  A Sra. Luciana Guilherme 94 

ressaltou também que tiveram uma reunião incrível na semana anterior com a 95 

FUNAI do que se poderia fazer em cima da cultura indígena e que já colocaram 96 

inclusive no PPA deles um eixo da economia criativa. Frisou que tinham que 97 

pensar a formação também com as populações indígenas, pensar a questão da 98 

distribuição, porque isso era um grande problema e que a ideia era alinhar 99 

junto à FUNAI. Na oportunidade, apresentou sua suplente Micaela, informou 100 

que foi um prazer e que estaria aberta a esclarecimentos. A Sra. Maria Helena 101 

Signorelli perguntou se os conselheiros gostariam de sair para o almoço, pois 102 

já era 12h30min, e continuar a pauta na parte da tarde ou continuar a pauta, e 103 

iniciar o Item III - Debate. A Sra. Geni Ródio Ribeiro observou que deveriam 104 

discutir no período da tarde com o restante dos Colegiados sobre a questão 105 

que foi mencionada pela Secretaria da Economia Criativa sobre o valor da 106 

moda, que o valor da moda se restringia praticamente ao Design, pois isso era 107 

um valor intangível, e era um pouco complicado para eles que trabalhavam 108 

principalmente com polos e com empresas. Ressaltou que os impostos 109 

representavam 35%, o que já era uma carga altíssima diante do mundo e que 110 

era praticamente a maior carga tributária que existia. A Sra. Luciana 111 
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Guilherme acrescentou que o maior sócio de todos os negócios era o Governo. 112 

A Sra. Geni Ribeiro concordou e reiterou que a sociedade estava 113 

inviabilizando a continuidade de muitas coisas. A Sra. Luciana Guilherme 114 

chamou atenção para os marcos regulatórios e para o valor simbólico. A Sra. 115 

Geni Ribeiro relatou que tradicionalmente e já secularmente todo mundo 116 

comentava que o povo americano não era um povo criativo, mas que haja vista 117 

do que eles construíram em termos de entretenimento, eles formaram uma 118 

indústria que gerava toda uma influência em cima da moda que o mundo se 119 

espelhava nisso, por fim que o problema da gestão era muito importante. A 120 

Sra. Luciana Guilherme discordou e ressaltou que era muito perigoso falar 121 

que americano não era criativo e que não era por aí. A Sra. Geni Ródio Ribeiro 122 

respondeu que existia dentro do Brasil muita gente dentro do eixo criativo que 123 

considerava que o Brasil era o país mais criativo do mundo, então nisso 124 

precisavam tomar certo cuidado. Após deliberações, a Sra. Eloysa Simão 125 

informou sobre a importância do selo de artesanato brasileiro que foi lançado, 126 

e que inclusive eles estiveram no Fashion Business, onde eles expuseram todas 127 

as características que faziam com que o artesanato fosse realmente genuíno e 128 

pudesse ser protegido. A Sra. Hildegard Angel propôs o tombamento como 129 

bem imaterial das rendas brasileiras, suas técnicas e seus pontos. a Sra. Maria 130 

Helena Signorelli ressaltou que verificarão com o Iphan para indicarem um 131 

representante. A Sra. Didi propôs e solicitou que constasse em ata, que 132 

convidassem a Eloysa Simão para o Colegiado, ali presente como convidada, 133 

pois era uma pessoa que tinha muito a agregar para a moda. A Sra. Luciana 134 

Guilherme informou que o IPHAN estava com o pensamento muito focado no 135 

desenvolvimento e na sustentabilidade, e que o pensamento do Colegiado 136 

reforçava o pensamento da Secretaria da Economia Criativa. O Sr. Robert 137 

Guimarães Baptista relatou que era um entusiasta da economia criativa, na 138 

medida em que tinham uma cultura no segmento da Cultura como um todo de 139 

profissionais da cultura, fosse no cinema, no teatro, na dança, nas artes 140 

plásticas do “pires não mão”. Frisou que durante muito tempo o próprio 141 

Ministério da Cultura sofria muito para ter essa credibilidade, essa 142 

representatividade junto aos outros Ministérios e vinham avançando a passos 143 
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largos. Acrescentou que vinham avançando não só democraticamente, mas 144 

também do ponto de vista de agregação de valores para a cultura; deveriam 145 

promover ações que promovessem a autoestima das pessoas da área da moda 146 

e considerou importante a formação de plateia no mercado criativo, e que cada 147 

estivessem atentos a essa formação de novos profissionais, através de ações de 148 

estímulo de autoestima e também por outro lado da formação de plateia do 149 

mercado criativo. Informou que tinham um exemplo muito interessante em 150 

Buenos Aires, onde existe uma incubadora chamada Cuba, e era 151 

interessantíssimo o trabalho que era realizado lá e o Rio de Janeiro foi 152 

escolhido recentemente como distrito criativo (Flanders). Atentou que isso era 153 

muito importante para o Brasil, porque mais uma vez, o Rio de Janeiro tinha 154 

com esse papel de representar o Brasil e desdobrar o Brasil, esse país 155 

continente, e estavam mapeando futuramente outros distritos dentro do 156 

próprio Brasil para que pudessem representar a criatividade brasileira. A Sra. 157 

Luciana Guilherme relatou que estavam com o projeto de pensar uma rede de 158 

cidades criativas no Brasil, trabalhar as cidades criativas através da 159 

institucionalização de parcerias que trabalhassem desde a questão da 160 

oneração, desde a questão da formação, do fomento, de pensar tecnologias 161 

sociais. Frisou que era um conjunto de elementos que congregados iriam 162 

potencializar mesmo esse desenvolvimento, pois não dava para pensar só em 163 

uma ação, afinal não existia “a” resposta, mas existiam as respostas que tinham 164 

que ser trabalhadas conjuntamente. A Sra. Ana Vasconcelos relatou que 165 

trabalhava na Funarte, no Palácio Gustavo Capanema e que precisava ouvir os 166 

pensamentos e as demandas dos conselheiros e ao mesmo tempo parabenizou 167 

pela construção da Secretaria e pela apresentação feita. Neste momento a 168 

reunião foi interrompida para almoço dos participantes sendo a mesma 169 

reiniciada as 14h30. Os trabalhos foram retomados a partir dos informes feitos 170 

pela Sra. Maria Helena Signorelli, que na oportunidade informou a todos que 171 

estava disponível a todos na mesa ao lado de fora os planos setoriais dos 172 

Colegiados, os guias do Ministério da Cultura para os municípios e também a 173 

publicação dos microprojetos do semiárido que ocorreram no ano passado. A 174 

Sra. Luciana Guilherme retomou a discussão sobre a SEC comentando sobre 175 
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as diretrizes do I Seminário de Cultura de Moda, no Eixo: Moda, Cultura, 176 

memória e Criação; frisou que o IPHAN será parceiro no desenvolvimento de 177 

ações de registro e mapeamento da memória no IPHAN e outras instituições 178 

correlatas; comentou sobre o Eixo: Articulação nacional e internacional, o qual 179 

pretende estimular ações em moda com foco na desterritorialização e 180 

promover e fomentar ações que divulguem a cultura da moda brasileira em 181 

âmbito nacional e internacional. Ela elucidou sobre todos os eixos e suas 182 

diretrizes, e na continuidade abriu para debate. O Sr. Evilásio Miranda disse 183 

que no próximo de fortalecimento do designe e da moda são centrais dentro 184 

do mercado, que hoje em dia todo mundo compete com todo mundo; frisou 185 

que os estudantes de moda muitas vezes não estavam preparados para criação, 186 

e quando eles chegavam no mercado não conseguem trabalhar na prática; 187 

frisou que esse trabalho era realmente muito importante. O Sr. Robert 188 

Guimarães Baptista acrescentou que eles, através do Colegiado, precisam 189 

reforçar a importância de incluir nas disciplinas de formação de moda a 190 

gestão. A Sra. Hildegard Angel concordou e ressaltou que essas necessidades 191 

deviam ser supridas e cada vez mais ela sentia essa necessidade e procuravam 192 

corresponder a elas; frisou que existe preconceito quanto ao trabalho de corte 193 

e costura, pois muitos querem ser um bacharel de moda, mas não querem 194 

frequentar um curso de corte e costura, e isso não era só um problema 195 

brasileiro, mas de todo o mundo. A Sra. Geni Ródio Ribeiro como professora 196 

acresceu que sentia a falta da gestão do conhecimento como um todo na 197 

maioria dos alunos, e que esse conhecimento era fundamental. O Sr. Cássio 198 

Bomfim Soares frisou que também sentia falta de gestores que não tinham 199 

capacidade de repassar esse conhecimento e isso muitas vezes atrapalhava a 200 

autoestima do próprio criador e frisou que havia mesmo uma grande 201 

necessidade de incluírem cadeiras de gestão. A Sra. Luciana Guilherme 202 

respondeu as colocações e considerou que todas eram mesmo pertinentes; 203 

observou que podiam pensar sim em iniciativas que incluíssem essas pessoas, 204 

e as soluções eram várias. O Sr. Robert Guimarães Baptista observou que 205 

para concluir essa demanda da votação era necessário estimular a qualidade 206 

do ensino de moda abrindo cursos livres para estimular o conhecimento e tirar 207 
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da cabeça do estudante de moda o que a moda tinha de superficial, ele 208 

precisava se apaixonar pela história da moda em si; frisou que deviam reforçar 209 

cada vez mais, mapeando o mercado de trabalho, e sugeriu inclusive parceria 210 

com o Ministério do Trabalho. A Sra. Evelice Anicet Ruthschilling fez alguns 211 

comentários frisando a dificuldade das demandas no setor e que precisariam 212 

estar dialogando com o MEC, o que era muito difícil, pois não conseguiam essa 213 

abertura; informou sobre o Congresso Nacional de Moda que iniciou em 2005, 214 

estava indo para a sexta edição, operando em três categorias. A Sra. Márcia 215 

Luíza Freitas Ganem relatou que sentia que existia uma necessidade de 216 

posicionamento do artesanato, das manufaturas. A Sra. Luciana Guilherme 217 

respondeu as novas colocações e observou que precisam trabalhar juntos a 218 

questão das novas inserções no mercado, e ainda que a partir do momento que 219 

o Congresso Nacional criasse os fóruns, colóquios de moda para a cultura de 220 

moda era um dado fundamental, o conhecimento que geraria uma massa 221 

crítica fazendo com que percorressem caminhos mais promissores para o 222 

crescimento; concordou com a importância da parceria com o MEC e disse 223 

também que quanto as questões ligadas ao artesanato, se não tiverem um 224 

olhar de mercado e da importância cultural do que o artesanato representa 225 

para o Brasil correriam o risco de transformar o artesanato local e regional em 226 

uma “artesania” industrial. O Sr. Lucas da Rosa relatou a conversa que teve 227 

com o Sr. Paulo Wollinger, Diretor de Regulação e Supervisão da Educação 228 

Superior do MEC, e eles não sabiam nem que existia o setor no MinC e que após 229 

a frutífera conversa que tiveram ele concordou em se fazer presentes; 230 

informou que mapearam as profissões em uma faixa de mais de sessenta 231 

profissões ligadas ao universo da moda. O Sr. Luciano Cenci se apresentou aos 232 

conselheiros e apartou alguns assuntos como a transversalidade, a 233 

importância da moda no setor brasileiro e as referências de moda e design; 234 

frisou a importância do Nordeste no cenário da moda e informou uns projetos 235 

que tem na Bahia baseados nas diretrizes e nas propostas do encontro de 236 

moda que tiveram na Bahia; informou que esse equipamento era uma proposta 237 

clara do que tinham que compor nas diretrizes. A Sra. Hildegard Angel 238 

comentou que em 1994, encaminharam para o Ministério da Cultura o projeto 239 
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do Palácio Internacional da Moda, um centro de referência da moda brasileira 240 

para estabelecer esse palácio. Ela informou que ganharam a cessão do Governo 241 

do Estado do Rio de Janeiro, de um dos seus mais lindos prédios históricos, o 242 

Palácio do Barão do Rio Seco, na praça Tiradentes. Relatou que o centro previa 243 

o Museu da Moda, um Centro de Lançamento de Novos Talentos, e como ainda 244 

não haviam as feiras, eles seriam uma feira permanente de produtos de moda, 245 

com tudo informatizado. Observou que na ocasião havia uma grande guerra 246 

entre a Rede Globo e o Brizola difundindo nacionalmente uma situação de 247 

calamidade, de violência no Rio e que a moda do Rio de Janeiro se sustentava 248 

com as sacoleiras, do brasil todo, que iam ao Rio de ônibus, mas as sacoleiras 249 

começaram a rarear com medo da tão propalada violência que não era maior 250 

do que a violência em outras grandes capitais brasileiras. Comentou que era 251 

um momento de um conflito político que superdimensionava a violência do 252 

Rio e que quando perceberam isso, viram que um jeito de manter as sacoleiras 253 

no Rio, de não deixar que fechassem mais as confecções como estava 254 

acontecendo, criaram o Palácio da Moda, e depois da mudança de Governo eles 255 

tiveram que devolver a chave do palácio porque não tinham como levar 256 

adiante por questões políticas; informou que a Fundação Roberto Marinho 257 

seria o novo palácio, e a moda mais uma vez estava sendo negligenciada e que, 258 

a moda, como sempre não andava. A Sra. Luiza Marcier, suplente da Sra. 259 

Hildegard, solicitou que quando o Colegiado considerasse conveniente ela 260 

gostaria de apresentar um projeto que de quase dois anos junto com o 261 

Instituto Zuzu Angel, junto com outros parceiros também, que era o Projeto do 262 

Museu da Moda. Relatou que se solidarizava totalmente com a situação de 263 

fazer um projeto e não ver ele acontecer, pois era como estavam falando, e que 264 

eles tinham que colocar esses projetos para acontecer e o Colegiado era um 265 

instrumento para isso. Ressaltou que achava que tinham que tomar muito 266 

cuidado ao falar da figura do estilista, como uma figura que precisava ser 267 

alterada, que precisava ser menos criativa, enfim, segundo ela, esse clichê do 268 

estilista/designer, que seria alguém que estaria impedindo que a moda 269 

acontecesse. Frisou que isso não era verdade, e era superimportante, e que ela 270 

concordava totalmente que a cadeia produtiva da moda era muito maior do 271 
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que isso, mas que não era verdade que a parte criativa estava bem resolvida 272 

como foi dita em algum momento e o que precisaria resolver era a gestão. 273 

Ressaltou que a parte criativa também tinha um abismo muito grande e esse 274 

era um discurso que vinha sendo reproduzido muitas vezes e a eles tinham 275 

que tomar mais cuidado. A Sra. Márcia Luíza Freitas Ganem informou que a 276 

Associação Baiana de Cultura e Moda veio de um processo de costura já de um 277 

ano e meio, mais ou menos, quando foi criado um seminário em Salvador sobre 278 

moda e cultura, com a presença do MinC também e de várias instituições, e que 279 

a partir desse seminário foi discutido aspetos a partir da visão da academia, 280 

dos criadores e do artesanato criando eixos. Relatou que depois disso, foi 281 

criado esse pensamento, que depois deu no Simpósio Nacional que foi sediado 282 

lá na Bahia e foi amadurecida essa questão, formando um grupo que viria a 283 

constituir a Associação Baiana de Cultura e Moda que se reúne já há mais ou 284 

menos um ano. Comentou que da mesma forma que o seminário fez, eles 285 

reuniam academia, criadores, algumas universidades, os criadores, os 286 

designers de moda da Bahia lá dentro e que desenvolviam uma linha de ações, 287 

de pensamentos sobre ações e continuidade do que se fazia no Colegiado. 288 

Solicitou então que falassem mais um pouco sobre isso. O Sr. Luciano Cenci 289 

reiterou que com a ABCModa fundada, formalizada, esses potenciais parceiros 290 

estavam virando parceiros de verdade e a demanda já estava sendo grande 291 

para o que podiam fazer sem um estrutura. O Sr. Robert Guimarães Baptista 292 

solicitou que o Colegiado e também a mesa reforçassem uma questão que 293 

abordaram no primeiro bloco, que era a questão da participação de 294 

convidados. Sugeriu que adotassem essa possibilidade porque no próprio 295 

processo da formação do Colegiado, por motivos de agenda e por diversos 296 

motivos, várias pessoas que podiam somar muito à inteligência do Colegiado 297 

não puderam estar presentes, não puderam participar do processo seletivo. 298 

Solicitou que retomassem a participação de três membros que participaram 299 

ativamente do processo do grupo de trabalho, desde o primeiro grupo de 300 

trabalho, quando o Minc recrutou para uma sondagem de como poderia ser 301 

formado esse Colegiado, que eram a Graça Cabral, o Fernando Molinari e a Vivi 302 

Martins, que exatamente por participarem do grupo de trabalho, não puderam 303 
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se candidatar ao Colegiado, mas que acumularam uma vivência muito grande e 304 

extremamente agregadora a esse grupo de trabalho. A Sra. Maria Helena 305 

Signorelli anotou como proposta de encaminhamento e informou que 306 

verificariam o que o Regimento permite fazer e relataria a todos 307 

posteriormente. O Sr. Evilásio Miranda observou que tiveram a nomeação de 308 

três titulares, Hilde, Didi e Alexandre Herchcovitch, e solicitou que esses 309 

nomes fossem validados dentro do Conselho. A Sra. Maria Helena Signorelli 310 

fez esclarecimentos referentes ao andamento da pauta e explicou o 311 

procedimento para as propostas de moções ou recomendações. A Suplente do 312 

Ronaldo Fraga, Sra. Ilse Maria Biason Guimarães perguntou como se dava a 313 

convocação do suplente, pois tinha interesse em sempre estar participando 314 

das reuniões. A Sra. Maria Helena Signorelli referindo-se ao Regimento 315 

Interno do Conselho, Art.8º, ela explicou o processo de convocação de titulares 316 

e suplentes para as reuniões e suas atribuições; esclareceu alguns aspectos 317 

quanto à composição dos especialistas no Colegiado. A Sra. Eloysa Simão citou 318 

a teoria de Freud, chamada “O Mal-estar na civilização”, onde ele diz que “a 319 

educação nos corta tudo o que nós temos de mais autêntico”. Frisou que a 320 

civilização criava uma coisa que era muito complicada, que era o ego das 321 

pequenas diferenças e que as pequenas diferenças elas, às vezes, eram mais 322 

intransponíveis do que as grandes. O Sr. Luciano Cenci agradeceu a Heloísa e 323 

comentou sobre a luta dentro do setor para propagarem a moda, e frisou que 324 

estavam nessa batalha e iriam continuar. Pediu ao CNPC e a Secretaria da 325 

Economia Criativa ajuda para fazerem o Encontro de Moda e Cultura do 326 

Nordeste e que dentro desse contexto, estavam fazendo um acordo para 327 

vender para SECopa com um lote de duas mil sacolas de tecido reciclado, as 328 

Ecobags, com design baiano, ou seja, reunindo um grupo criativo que estaria 329 

fazendo essas sacolas. Observou também que quanto à questão dos 330 

especialistas, tinha a prerrogativa do ministro que era um pouco conflitante, 331 

porque não estavam a salvo, diante de uma atitude como essa que ele 332 

estranhava por realmente ter sido tomada no último mês da gestão, ter sido 333 

tomada poucos dias depois da primeira reunião do Colegiado de Moda, que 334 

ninguém tocou nesse assunto. Após algumas manifestações, a Sra. Maria 335 
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Helena Signorelli ressaltou que todo o processo foi feito com base em normas 336 

editadas pelo próprio Ministro da Cultura, chefe do Ministério da Cultura e 337 

todos os Colegiados, e que a eleição de todos os Colegiados aconteceram da 338 

mesma forma, uma regra que foi seguida por todos os Colegiados que estavam 339 

instalados até agora. O Sr. Luciano Cenci informou que recebeu um e-mail da 340 

Talita Saito, do MDIC, pois a mesma estava doente, teve que fazer uma cirurgia, 341 

por isso que ela não pode comparecer à reunião. Após algumas deliberações, a 342 

Sra. Maria Helena Signorelli comentou sobre a relação dos planos setoriais 343 

com o Plano Nacional de Cultura. O Sr. Lucas da Rosa sugeriu que agendassem 344 

para participarem da reunião do colóquio de moda. A Sra. Marília Tavares 345 

sugeriu que o Ministério estivesse puxando esses seminários estaduais porque 346 

eles não tinham condições para fazer essas discussões e frisou que ela era uma 347 

das conselheiras de rodízio com o titular. A Sra. Maria Helena Signorelli 348 

esclareceu aspectos de funcionamento da convocação dos conselheiros e 349 

passou a palavra para a diretora Luciana Guilherme se despedir. Ela, por sua 350 

vez, fez seus últimos relatos, e frisou que aprendem a ter jogo de cintura e a ser 351 

criativos no decorrer dos anos e a ideia era que esses espaços na Secretaria da 352 

Economia Criativa nos próximos anos dessem mais força para a economia 353 

criativa no Brasil como política pública, agradeceu a todos, em seu nome e em 354 

nome da secretária Cláudia Leitão. Neste momento, a Sra. Maria Helena 355 

declarou por encerrado o primeiro dia da reunião.  O segundo dia de 356 

atividades foi destinado a apreciar a seguinte pauta: Pauta do dia 30/06/11: 357 

Item VIII - Apresentação: “Implementação do Plano Nacional de Cultura”; Item 358 

IX - Debates; e Item X - Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária, 359 

encaminhamentos, informes e breves comunicações. A Sra. Maria Helena 360 

Signorelli declarou aberta a sessão e dando início à pauta, convidou o Sr. 361 

Pedro Pessoa para iniciar a sua apresentação sobre a implementação do 362 

Plano Nacional de Cultura. Na oportunidade, o Sr. Pedro Pessoa, da 363 

Coordenação-Geral da Secretaria de Políticas Culturais, informou que 364 

explanaria de forma breve sobre o histórico do Plano Nacional de Cultura e 365 

que ao final, se necessário, retomaria alguns pontos para maiores 366 

esclarecimentos. Ele informou que a primeira versão das metas foi dividida em 367 
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três etapas, a de elaboração da primeira versão, a de consulta pública e a de 368 

oficina de definição das metas, e que a etapa atual de 2010 a 2012 era a de 369 

implantação do Plano Nacional de Cultura em articulação com CNPC e todos o 370 

Sistema MinC e, também, a implantação do Sistema Nacional de Formação dos 371 

Indicadores Culturais - SNIIC. Ele relatou que farão até setembro a 372 

regulamentação da lei, a adesão dos estados e municípios e disse que 373 

estruturarão o apoio a entes federados que aderirem ao Plano Nacional de 374 

Cultura para elaboração de seus planos decenais; informou que estruturarão 375 

também o SNIIC e definirão os processos de monitoramento, avaliação e 376 

revisão do Plano Nacional de Cultura; farão a elaboração do PPA 2012-2015, e 377 

a adequação do programa, dos objetivos e das iniciativas do PPA ao Plano 378 

Nacional de Cultura. Informou que optaram pela definição de metas para os 379 

próximos quatro anos das ações do PPA e que isso tem que estar pronto até o 380 

próximo dia 02 de junho; informou que estão desenvolvendo com o Via Pública 381 

uma metodologia das metas e que vão trabalhar nisso até dezembro de 2011; 382 

ressaltou que desenvolveram uma plataforma web de governança que irá até 383 

fevereiro de 2012 para todos poderem emitir os seus pareceres sobre suas 384 

propostas de metas; frisou que a intenção dessa plataforma é envolver todo o 385 

Conselho, os Colegiados, todos os entes responsáveis pela avaliação do Plano 386 

possam estar on line acompanhando a avaliação do Plano. Apresentou o 387 

cronograma das atividades após a elaboração da primeira versão das metas 388 

pelo Sistema MinC; informou que em agosto e setembro farão a consulta via 389 

plataforma web aos delegados da II Conferência Nacional de Cultura e das 390 

Conferências Setoriais; frisou que em setembro, oficina de discussão das metas 391 

(CNPC, Colegiados, Sistema MinC e Poder Público); disse que em outubro e 392 

novembro, a consolidação das discussões e a sistematização das metas no 393 

Sistema MinC; agradeceu e se colocou a disposição para esclarecer quaisquer 394 

dúvidas. O Sr. Ronaldo Fraga observou que o resumo de tudo que foi 395 

apresentado era a oportunidade de utilizarem os encontros que tiveram para 396 

pensar em um formato de moções e recomendações que fizessem parte do 397 

Plano Nacional de Cultura; relatou que estavam ainda tentando entender os 398 

jargões que eles utilizavam e que se surpreendeu, pois aquela foi a 399 
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apresentação mais sintética que ele tinha visto no Conselho. O Sr. Pedro 400 

Pessoa informou que pretendiam refletir metas gerais, globais, abrangentes 401 

de todas as linguagens artísticas e as metas setoriais ficarão por conta dos 402 

colegiados setoriais, mas vão monitorar tanto as metas do Plano Nacional de 403 

Cultura quanto às metas dos Planos Setoriais da mesma forma. A Sra. Evelise 404 

Anicet Ruthschilling perguntou como estava a questão da capilaridade, se 405 

estavam acompanhando esse desenvolvimento e como isso estava chegando 406 

aos territórios. O Sr. Pedro Pessoa respondeu que o Plano Nacional de Cultura 407 

era federativo, envolvia não só os poderes públicos como também a sociedade, 408 

erma metas gerais para a cultura que envolvia estados e municípios. A Sra. 409 

Marília Tavares observou que para efeito, eram eventos que eles gastavam e 410 

que não tinha retorno produtivo, e que seu receio era que fosse igual aos 411 

planos diretores. A Sra. Maria Helena Signorelli respondeu algumas 412 

colocações, e após os esclarecimentos, o Sr. Pedro Pessoa agradeceu e se 413 

colocou à disposição de aclaramentos. A Sra. Maria Helena Signorelli atentou 414 

para a chegada do Secretário-Geral João Roberto Peixe e o convidou à mesa 415 

atualizando-o resumidamente sobre o que ocorreu na reunião em sua 416 

ausência. O Sr. João Roberto Peixe cumprimentou a todos e fez breve 417 

explanação colocando os conselheiros a parte do que vinha ocorrendo na nova 418 

gestão. O Sr. Evilásio Miranda perguntou sobre a votação do seminário de 419 

moda, se havia alguma previsão. O Sr. João Roberto Peixe respondeu que não 420 

e explicou o porquê. A Sra. Maria Helena Signorelli comentou sobre os 421 

fundos, sobre os comitês que foram formados e propôs que falassem sobre 422 

como dariam continuidade à elaboração do plano setorial da moda; frisou que 423 

tinham um Grupo para a redação dessa discussão, e perguntou se manteriam o 424 

mesmo grupo. Convidou à mesa, a Sra. Luciana Guilherme, da Secretaria da 425 

Economia Criativa para participar da discussão. Após algumas manifestações, a 426 

Sra. Maria Helena Signorelli passou a palavra a Sra. Luciana Guilherme, que 427 

por sua considerou importante que reavaliassem e validassem o Grupo de 428 

Trabalho e que já repassassem o material do Colegiado de Moda para a 429 

Secretaria da Economia Criativa. O Sr. Cássio Bomfim Soares perguntou se os 430 

grupos seriam acionados virtualmente também. A Sra. Maria Helena 431 
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Signorelli respondeu que poderia sim. O Sr. Robert Guimarães Baptista 432 

perguntou quais eram as pessoas do Grupo de Trabalho. A Sra. Ticiana Egg 433 

informou que na época que foi pensado o Grupo ficou as Sras. Liliana Graça 434 

Cabral, Geni Ródio, Rafaela Zanetti e Camila Costa. Comentou sobre os 435 

documentos constantes nas pastas. O Sr. Robert Guimarães Baptista 436 

observou que elas não estavam ali, não foram convocadas para a reunião. A 437 

Sra. Maria Helena Signorelli explicou que não foram convocadas porque não 438 

eram parte do Colegiado. A Sra. Ticiana Egg explicou porque que ainda não 439 

houve reunião no corrente ano. O Sr. João Roberto Peixe disse que teriam que 440 

ver uma solução para o problema. A Sra. Hildegard Angel se despediu e se 441 

colocou as ordens para o que fosse necessário. A Sra. Maria Helena Signorelli 442 

sugeriu então adequarem o Grupo de Trabalho quanto às normas do 443 

Conselho, sendo este de cinco pessoas: três indicados pelos membros do 444 

Colegiado e dois indicados pelo Ministério da Cultura. Informou que a Camila 445 

enviou um e-mail se retirando do Colegiado, e, portanto, do Grupo de Trabalho 446 

também. O Sr. Ronaldo Fraga ressaltou que deveriam ser seis pessoas: 447 

Francisca, Evelise, Lucas, Luciano, Geni e Robert. Após a votação, o Grupo de 448 

Trabalho ficou composto por: Titulares - Geni, Robert, Evelise, Francisca e 449 

Lucas; e Suplentes - Luciano, Evelise e Robert. Sr. Robert Guimarães Baptista 450 

sugeriu criar logomarca do Colegiado. A Sra. Maria Helena Signorelli 451 

esclareceu aspectos sobre a criação de uma logomarca. A Sra. Didi fez alguns 452 

convites. A Sra. Ana Vasconcelos perguntou se a lista de e-mails iria ser 453 

mediada pela Secretaria da Economia Criativa. A Sra. Luciana Guilherme 454 

respondeu que a Secretaria da Economia Criativa iria verificar sobre o grupo 455 

cultura na moda. A Sra. Maria Helena Signorelli Informou que sim e que ficou 456 

acordado que o blog seria mediado pelo Sr. Luciano Cenci e não pelo Conselho. 457 

A Sra. Luciana Guilherme informou que a secretária Cláudia Leitão estaria 458 

presente no início da tarde. Após deliberações, neste momento a reunião foi 459 

interrompida para almoço dos participantes sendo a mesma reiniciada as 460 

14h30. Os trabalhos foram retomados a partir da fala da Sra. Maria Helena 461 

Signorelli que destacou a presença da Secretária de Economia Criativa, 462 

Cláudia Leitão, que por sua vez iniciou sua explanação. Ela informou que esta 463 
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iniciativa de criar uma nova secretaria de economia criativa no Ministério traz 464 

repercussões para a economia criativa em si, e quando assumem essa 465 

nomenclatura estão trabalhando dentro de uma lógica da UNESCO e UTAD. 466 

Estarão lançando em agosto o plano da Secretaria da Economia Criativa com os 467 

objetivos, metas, como vão trabalhar e tudo isso é novo, uma área que tem 468 

pouco mais de duas décadas; ressaltou que a Secretaria tinha tudo para ajudar 469 

a moda e a criação, e como tudo era novo aprenderiam a ser um setor juntos, 470 

levantar demandas e formular políticas para essas demandas; observou que 471 

tem certa urgência na área de moda, arquitetura e designe de objetivos, e que 472 

se pensarem na área da economia da cultura em um plano de exportação o 473 

Brasil não existe e o que tinha potencial mais próximo de um crescimento 474 

importante era a área da economia criativa. Ela frisou que tem um grande 475 

caminho até o final da gestão e que a Secretaria se torne até irreversível, e que 476 

ao falar de políticas públicas elas são para os setores, para a sociedade, para o 477 

Brasil, homens e mulheres brasileiros etc.; informou que foi convidada pela 478 

Ana Mary para uma reunião com o Pimentel, na Serra Gaúcha, onde conheceu a 479 

experiência do Banco do Vestuário feito por mulheres que eram excluídas e 480 

hoje tem empregabilidade graças ao Bando do Vestuário; relatou que moda era 481 

muito maior do que as pessoas imaginavam, e iriam trabalhar nesse sentido; 482 

relatou sobre os marcos regulatórios, que são os problemas mais sérios que 483 

tem na área, o trabalho da indústria têxtil está ameaçado devido aos impostos, 484 

e tudo que tivessem de informações que enviassem a Secretaria da Economia 485 

Criativa para que todos trabalhassem juntos no lobby no bom sentido, na 486 

criação de pontes com o Governo, pois as questões regulatórias era o mais 487 

grave que tinham a enfrentar; disse que tem que retomar o lugar nos BRICS, e 488 

que a palavra de ordem era desenvolvimento; observou que o Ministro Celso 489 

Furtado foi o primeiro brasileiro que enfrentou a discussão do 490 

desenvolvimento brasileira, fruto da polivalência cultural, vão lançar dia 27, 491 

dia do aniversário dele, uma série de seminários no Brasil inteiro para 492 

trabalhar o resgate do desenvolvimento. Relatou sobre sua felicidade em estar 493 

ali, colocou a Secretaria à disposição de todos e que se sentissem abraçados 494 

pela secretaria, pequena, mas ambiciosíssima. O Sr. Robert Guimarães 495 
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Baptista parabenizou o entusiasmo e frisou que tinha um trabalho focado ao 496 

fomento de novos talentos, e que o sentimento que tinha quando soube do 497 

movimento de trazer a moda para dentro do bojo da cultura ficou muito 498 

entusiasmado, e pode perceber alguns dissabores de outras áreas da cultura, 499 

para muitos segmentos a moda era roupa, e não falavam de roupa, mas de 500 

cultura, indústria, PIB que era importante ao país, de empregos formais e 501 

informais etc.; relatou que era do Rio de Janeiro e tinham todo ano o 502 

desenvolvimento das escolas se samba, que e quando o poder público instituiu 503 

as escolas de samba aquilo virou um exemplo fantástico de indústria criativa; 504 

disse que a cultura vinha estigmatizada por muitos anos, e a entrada da 505 

economia criativa no bojo do Ministério da Cultura vinha reforçar e 506 

amadurecer uma relação de respeito e de dignidade. Ele ressaltou que estava 507 

muito feliz em ouvir tudo aquilo e perceber o legado que o Colegiado tinha e 508 

deixaria. A Sra. Cláudia Leitão ressaltou sua felicidade em ouvir a fala do 509 

conselheiro, pois com ela, percebeu que estavam todos afinados e que com a 510 

SEC queria estar junto ao Governo Federal para uma discussão sobre diversas 511 

áreas, pensaria todas as expressões da cultura e querem tratá-las diferentes, 512 

com equidade. O Sr. Ronaldo Fraga relatou que estavam muito felizes pela 513 

Secretaria da Economia Criativa e por ela ser coordenada por ela, mas estavam 514 

muito receosos e afagados, pois eram um setor que tinha grande dificuldade de 515 

pensar no coletivo e articulado; frisou que a responsabilidade nos ombros 516 

deles como conselheiros era muito grande, e perguntou qual era o foco e como 517 

trabalhariam esse foco e o que os confortava como setores de moda, pois eles 518 

não viam outra forma senão a moda. A Sra. Cláudia Leitão citou a Tânia 519 

Bacelar sobre novo programa de Governo o qual formaram grades curriculares 520 

para os professores, com cursos de extensão. A Sra. Luciana Guilherme disse 521 

que sobre a desoneração fiscal e educação o Grupo de Trabalho retomaria a 522 

discussão do plano setorial, das diretrizes que já foram trabalhadas e precisam 523 

ser aperfeiçoadas. A Sra. Cláudia Leitão citou o plano de erradicação da 524 

miséria do programa da Presidenta Dilma e solicitou que pensassem como a 525 

moda poderia participar desse eixo de erradicação da miséria, que eram 16 526 

milhões de jovens. O Sr. Lucas da Rosa comentou sobre alguns projetos e 527 
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atividades de extensão para dar ciência à secretária. Ele informou que a Udesc, 528 

a Universidade do estado de Santa Catarina ela apóia diretamente os 529 

professores, então o professor, ao invés de estar em sala de aula, no horário 530 

que ele estaria fora da sala de aula ele era remunerado para trabalhar nas 531 

atividades de extensão. Relatou que eles tinham um programa chamado 532 

Modateca que era para estar gerando um acervo para depois fazer a proposta 533 

do museu lá em Santa Catarina e também um projeto chamado Modeline, que 534 

era para trabalhar com ensino a distância. Informou que tem também um 535 

programa chamado EcoModa, que trabalha na mesma dimensão da Evelise, 536 

com moda e desenvolvimento sustentável, além do Tecitec, um projeto unido 537 

também para fazer um museu de tecidos e o Publicar Moda, que trabalha só a 538 

questão da publicação, tanto em periódicos na internet ou na forma impressa. 539 

A Sra. Cláudia Leitão citou os pacotes que serão lançados para a economia 540 

criativa e sugeriu que os editais fossem regionalizados. Sugeriu ainda que o 541 

Colegiado fizesse então esses diagnósticos e levantasse essas dificuldades e 542 

mandassem isso para a Secretaria. Informou que já chamaram o CNPq, vão 543 

chamar a CAPES, vão sentar com o MEC, para ver exatamente essa dificuldade 544 

de projetos que são transdisciplinares, transversais e não tem caixinha para 545 

colocá-los. A Sra. Maria Helena Signorelli frisou que era do Espírito Santo e 546 

citou o primeiro ofício registrado pelo Iphan, primeiro bem imaterial 547 

registrado no Brasil, que teve a política de valorização desse trabalho, uma 548 

cultura que ia passando de mãe para filha, que foi o ofício das Paneleiras de 549 

Goiabeiras. Ressaltou que a partir daí os filhos homens das paneleiras que já 550 

estavam fazendo panelas e com o maior orgulho. O Sr. Ronaldo Fraga 551 

comentou sobre a história de Nakaoka, uma cidade no Japão que era conhecida 552 

como a cidade dos bordados dos quimonos. A Sra. Didi Rezende informou que 553 

em conjunto com a ALERJ no Rio de Janeiro estavam fazendo o 1º Seminário de 554 

Moda, mas como desenvolvimento e gostaria de contar com a presença de 555 

todos nos dias 24, 25 e 26 de outubro. Acresceu o trabalho das bordadeiras, do 556 

projeto em Pernambuco, e frisou que da forma como foi feito era vazio, e hoje 557 

elas estavam sem fazer nada. O Sr. Ronaldo Fraga ressaltou que elas não 558 

estavam não, e que elas eram inclusive suas fornecedoras, mas que poderia ter 559 
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aumentado e não aumentou por falta de recurso e do poder público. A Sra. 560 

Geni Ródio Ribeiro informou que o doce conhecido como torrone no Brasil 561 

era da Espanha, e que bastava comprar um torrone feito na Espanha, na região 562 

da Galícia ou mesmo na região de Valência que neles vinha escrito e tarjado 563 

que aquele torrone era certificado pelo Ministério Español del Turrón. Sugeriu 564 

que criassem condições, não de criar um Ministério da Renda, mas poderiam 565 

ter uma secretaria das artesanias têxteis brasileiras. O Sr. Robert Guimarães 566 

Baptista reiterou a ideia da criação de uma logomarca, de um selo do criativo 567 

que virasse uma chancela de estímulo do Colegiado, que não precisaria ter 568 

participação nenhuma de edital, dinheiro, nada, apenas visando marcar 569 

terreno. O Sr. Lucas da Rosa informou que precisavam fortalecer a mobilidade 570 

acadêmica internacionalmente e era importante o apoio da Secretaria da 571 

Economia Criativa para que possam expandir, contribuir e cruzar mais 572 

informações. Após algumas deliberações, a Sra. Cláudia Leitão interrompeu e 573 

informou que estavam discutindo aspetos avessos e estavam perdendo tempo. 574 

Frisou que estavam levantando todos os projetos que tinha uma relação com a 575 

Secretaria de Economia Criativa, chamando a assessoria jurídica e tentando 576 

encaminhar o que era possível. Observou que se tivessem propostas de editais 577 

que considerassem importantes para os arranjos produtivos na área da 578 

educação para a moda, na área da circulação, na área da pesquisa, enviassem 579 

para ela por e-mail - claudia.leitao@cultura.gov.br. O Sr. Luciano Cenci relatou 580 

que pegou uma proposta de ofício do Juca Ferreira para que o Governo da 581 

Bahia cedesse um espaço para que se instalasse o instituto de referência. E que 582 

ele não entendeu porque tinha uma proposta privada, e que não entendia mais 583 

nada. Sugeriu a criação de Comissão de entendimento para que tudo fosse 584 

esclarecido. A Sra. Maria Helena Signorelli concordou com o estabelecimento 585 

da Comissão com duas ou três pessoas. Ela também justificou a ausência da 586 

Sra. Talita, representante do MDIC, pois a mesma estava de licença médica. A 587 

Sra. Viviane frisou que tinha que ser feita a comissão, mas que tinha que ser 588 

definido como seria feito e como dariam os encaminhamentos da reunião. Sr. 589 

Luciano Cenci explicou que a comissão seria para primeiro terem essas 590 

informações todas sobre o processo, mas principalmente ser interlocutora, 591 

mailto:claudia.leitao@cultura.gov.br
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junto à Secretaria de Economia Criativa desse projeto. A Sra. Maria Helena 592 

Signorelli colocou em votação a proposta do Sr. Luciano, de criação da 593 

Comissão, e foi aprovada por unanimidade, composta por: Luciano Cenci, Goya 594 

Lopez, Didi Rezende. O Sr. Robert Guimarães Baptista perguntou se em 595 

função do regulamento, aquelas cinco indicações que vieram, seis indicações 596 

por parte do ministro cairiam por terra e se essas pessoas estariam de fora. A 597 

Sra. Maria Helena Signorelli informou que teria que verificar com a 598 

consultoria jurídica e que enquanto a consultoria jurídica não desse um 599 

parecer, eles iriam continuar convocando essas pessoas, pois elas foram 600 

indicadas por uma portaria do ministro. Então enquanto não houvesse uma 601 

decisão interna no Ministério, inclusive com o parecer da consultoria jurídica, 602 

iriam continuar convocando. O Sr. Robert Guimarães Baptista na 603 

contribuição das estratégias que estavam sendo discutidas sugeriu que 604 

convidassem para a próxima reunião a Graça Cabral e o Fernando Molinari. O 605 

Sr. Cássio Bomfim Soares indagou sobre a possibilidade de implementação de 606 

pontos de cultura de moda e a presença de especialistas que pudessem 607 

acrescentar nesse encontro. A Sra. Viviane Martins da ALERJ informou que 608 

não se sentia a vontade em continuar nesse Colegiado como suplente ou titular 609 

e nem nada, e frisou que como a reunião era aberta para a sociedade ela 610 

poderia ir quando quisesse. A Sra. Maria Helena Signorelli passou para 611 

apreciação da proposta do Robert de convidar como convidados para tratar da 612 

questão setorial da moda para a próxima reunião Fernando Molinari e Graça 613 

Cabral, que em regime de votação, foi aprovada por unanimidade. O Colegiado 614 

definiu também que para a próxima reunião um ponto de pauta seria o dever 615 

de casa que a secretária Cláudia indicou, de pensarem propostas para 616 

erradicação da pobreza e, já na próxima reunião levariam algumas sugestões 617 

propostas. O Sr. Cássio Bomfim Soares indicou a possibilidade de convidarem 618 

especialistas que pudessem olhar a moda como desenvolvimento 619 

socioeconômico dentro dos pontos de cultura. A Sra. Goya Lopes frisou que a 620 

prioridade era o plano setorial e depois sim, discutiriam vários temas, 621 

deveriam focar. A Sra. Lia Vissotto relatou que sentia falta das parcerias 622 

público-privada e deviam juntar essas cadeias e se fosse abrir para convidados, 623 
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propôs que convidassem essas pessoas que talvez investissem em projetos de 624 

moda. A Sra. Maria Helena Signorelli ressaltou que a prioridade da próxima 625 

reunião era o Plano Nacional de Cultura e o plano setorial, e que enviassem as 626 

propostas de pauta por e-mail. Propôs ao Cássio que se tivessem tempo já 627 

ficaria indicada a discussão dos pontos de cultura, e invés de trazer 628 

especialistas, escutariam a SID e a Secretaria da Economia Criativa. O Sr. 629 

Luciano Cenci perguntou se o CNPC ajudaria a fazer o contato com os 630 

especialistas. A Sra. Micaela Neiva sugeriu levar do Ministério, uma pessoa 631 

programa de erradicação da miséria para verem o que o Colegiado estava 632 

pensando de proposta e se casaria com o programa. O Sr. Ronaldo Moreira 633 

Fraga solicitou que a Sra. Evelise relatasse o quanto custava o curso de 634 

costureira no SENAI. A Sra. Evelise respondeu que eram quatrocentos e 635 

cinquenta reais mensais para a costureira e frisou que era o mesmo valor do 636 

curso de estilismo. O Sr. Robert Guimarães Baptista sugeriu que fizessem a 637 

UPP das costureiras. O Sr. Ronaldo Moreira Fraga ressaltou que o negócio era 638 

a valorização da formação. Após algumas manifestações, a Sra. Maria Helena 639 

Signorelli propôs que pensassem nas propostas de pauta e enviassem por e-640 

mail ao CNPC as propostas feitas e amadurecidas.  O Sr. Ronaldo Moreira 641 

Fraga colocou que estava muito incomodado com a gestão da reunião e seu 642 

encaminhamento e que estava muito enfastiado com a lentidão do processo 643 

democrático. Fez diversos comentários sobre a formatação das discussões etc. 644 

O Sr. Robert Guimarães Baptista propôs que fossem mapeando e entendendo 645 

o mecanismo para que pudessem pegar projetos de âmbito nacional que 646 

contemplassem todas as regiões e que tivesse como objetivo a moda, que 647 

representasse bastante a moda e que a pudessem já pensar mecanismos de 648 

edital para viabilizar ou fomentar esses projetos que já existiam. O Sr. Ronaldo 649 

Fraga frisou que não conseguia pensar em projetos que já existiam, pois 650 

tinham que pensar em condições para dar sustentação a esses e outros que 651 

viriam. A Sra. Maria Helena Signorelli atentou para o adiantado da hora. Sra. 652 

Geni Ródio Ribeiro relatou que viviam um problema cruel hoje no setor, na 653 

indústria da moda e na indústria têxtil brasileira que era um problema da 654 

avalanche que estava vindo de fora, e que assim iriam desaparecer. Então não 655 
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terão legitimidade, não vão ter força para discutir no Conselho, e por isso ela 656 

entendia perfeitamente a angústia do Ronaldo. A Sra. Lia Vissotto ressaltou 657 

que também tinha o lado da questão simbólica da moda, e que ela achava que 658 

esse era um desafio, era também trazer esse pessoal para dentro e entender 659 

sim esse discurso, porque eles eram brasileiros. Observou que tudo partia de 660 

um sistema, e que estavam falando, além de tudo, de uma nação. Lógico que 661 

eles estavam preocupados com o negócio deles, mas, por exemplo, eles podiam 662 

deixar os impostos que eles estavam pagando por importar esses produtos e 663 

comprar e investir em projetos culturais de moda aqui, gerar assim mais 664 

emprego.  A Sra. Geni Ródio Ribeiro reiterou que não adiantaria se o imposto 665 

de fora fosse um e o do país fosse dez. A Sra. Lia Vissotto frisou que com isso 666 

eles também tinham mais lucro e tendo mais lucro eles também pagavam 667 

imposto de renda, e com isso eles poderiam reverter. A Sra. Geni Ródio 668 

Ribeiro retrucou que não tinham mais lucro, e que o problema era que o Brasil 669 

estava se tornando inviável em termos de imposto, não era que eles compram 670 

de fora porque eles queriam, mas eles compravam de foram para pagar menos. 671 

O Sr. Luciano Cenci ressaltou que a ideia era de mobilizar o setor de que a 672 

moda era cultura, usando os editais para isso, iniciar o processo da moda como 673 

cultura. A Sra. Marília Tavares observou que os dois temas, tanto do Cássio 674 

quanto o do Luciano eles entravam como ação no plano, porque lá no plano 675 

estavam as diretrizes e tinham que definir as ações dentro do plano. A Sra. 676 

Maria Helena Signorelli perguntou se o Colegiado então manteria de que 677 

fosse discutido na próxima reunião, sendo assim acordado por todos. A Sra. 678 

Didi considerou a colocação da Sra. Marília muito inteligente. A Sra. Maria 679 

Helena Signorelli frisou que tudo eram ações, e que estavam discutindo quais 680 

temas discutiriam na próxima reunião. O Sr. Luciano Cenci retirou sua 681 

proposta e apoiou a proposta do Ronaldo Fraga. A Sra. Maria Helena 682 

Signorelli colocou em votação a proposta do Ronaldo, que foi aprovada por 683 

unanimidade e a proposta do Sr. Cássio logo na sequência, que também foi 684 

aprovada com treze votos favoráveis e três abstenções. O Sr. Thalles fez 685 

esclarecimentos sobre os editais e disse que queria fazer uma retificação sobre 686 

o convênio do centro de moda de quase nove milhões, e que o de cinco milhões 687 
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era o do Rio de Janeiro. A Sra. Maria Helena Signorelli colocou em votação a 688 

recomendação para o Iphan: “Recomendação ao Ministério da Cultura para 689 

encaminhar ao Iphan uma proposta de tombamento, como bem imaterial, das 690 

rendas brasileiras, suas técnicas e seus pontos. Assim como a sugestão do 691 

tombamento do 'ponto brasileiro', criação consagrada da tapeceira Madeleine 692 

Colaço. Bem como empreender uma ação no sentido de que nossas rendas sejam 693 

patenteadas como Produto Brasileiro, para que, de alguma forma, esses nossos 694 

bens culturais sejam protegidos e resguardados, como coisa nossa, com a 695 

valorização de nossas rendeiras (os) e tapeceiras (os), dentro das políticas de 696 

apoio à economia criativa brasileira...”. A Sra. Evelise considerou que fosse 697 

melhor fundamentado. A Sra. Maria Helena Signorelli indicou que a Sra. 698 

Evelise encaminhasse outra recomendação ou trouxesse essa recomendação 699 

para discussão da próxima reunião. Na continuidade, colocou em votação a 700 

proposta da data da próxima para dias 20 e 21 de setembro foi aprovada pela 701 

maioria, com nove votos contrários e três abstenções. A Sra. Márcia Luíza 702 

Freitas Ganem sugeriu que recomendassem que houvesse uma pesquisa e o 703 

Sr. Lucas da Rosa sugeriu que essa recomendação fosse reapresentada na 704 

próxima reunião sobre o 7º Colóquio de Moda e V Fórum das Escolas. O Sr. 705 

Ronaldo Moreira Fraga atualizou os conselheiros sobre o que foi ponto de 706 

pauta e ocorreu na reunião do Conselho. A Sra. Maria Helena Signorelli 707 

acrescentou aspectos sobre o que ocorreu na 14ª Reunião e nada mais 708 

havendo a ser tratado naquele momento, encerrou a 2ª Reunião Ordinária do 709 

Colegiado de Moda e eu, Juliana Mucury, relatora ad hoc lavrei a presente Ata.  710 


