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Aos dias dezesete e dezoito do mês de Julho do ano de dois mil e treze, as 

9h30m, no Setor Comercial Sul, Edifício Parque Da Cidade – Corporate, 

Ala B, 12º Andar, Auditório, Brasília, DF, O Senhor, Marcelo Pedroso, 

Secretario Geral do Conselho Nacional De Políticas Culturais – CNPC e 

Secretario De Articulação Institucional – MINC, deu inicio aos trabalhos da 

reunião do Colegiado Setorial De Moda, onde estiveram presentes os Senhores: 

Henilton Parente De Menezes, Secretario De Fomento e Incentivo a 

Cultura, A Senhora, Claudia Leitão, Secretária Da secretaria De Economia 

Criativa –SEC, A Senhora, Teresa Cristina de Oliveira, Coordenadora De 

Desenvolvimento De Projetos Integrados – SEC, A Senhora, Maria Suzete 

Nunes, Ministério Da Cultura – SEC, A Senhora, Elizete Lago, Ministério 

Da Cultura – SEC, A Senhora, Ana Teresa Araujo De Vasconcelos, 

Ministério Da Cultura – FUNARTE, A Senhora, Ana Mary Sehbe De Carli, 

Colegiado Setorial De Moda, A Senhora, Dysnei Da Costa Rezende, 

Colegiado Setorial De Moda, A Senhora, Márcia Luiza Freitas Ganem, 

Colegiado Setorial De Moda, O Senhor, Diógenes Chaves Gomes, Colegiado 

Setorial De Moda, A Senhora, Maria auxiliadora Dos Santos Goya Lopes, 

Colegiado Setorial De Moda, O Senhor, Romero Pereira De Sousa, 

Colegiado Setorial De Moda, A Senhora, Celaine Aparecida Refosco, 

Colegiado Setorial De Moda, A Senhora Ilse Maria Biason Guimarães, 

Colegiado Setorial De Moda, O Senhor, Lucas Da Rosa, Colegiado Setorial 

De Moda, A Senhora, Em seguida cumprimentou a todos os presente, dizendo 

da sua satisfação em estar recebendo o Colegiado Setorial De Moda em seguida 

sugeriu ao grupo uma alteração na pauta proposta devido ao Senhor Henilton ter 

que sair antecipadamente da reunião, visto que o mesmo tinha agenda no 

Gabinete da Ministra Marta Suplicy. Todos os membros do grupo concordaram. 

Informou a todos os presentes que a reunião seria mediada pela Senhora Maria 

Suzete Nunes como consta na pauta de programação, porém ele se manteria por 

perto, não podendo estar o tempo todo presente por ter que estar presente 



também em outras reuniões. Informou ao Colegiado De Moda sobre a 3ª 

Conferencia que acontecera nos dias 26 a 29 de Novembro, e que todos os 

membros do Colegiado participariam desta Conferencia como Delegados Natos. 

Falou também que havendo interesse e necessidade do Colegiado poderia ser 

agendado mais uma reunião com o grupo antes do inicio da 3ª Conferencia. Este 

encontro seria marcado para o dia 25 de Novembro, sendo que o Ministério se 

articularia para recebê-los um dia antes da Conferencia. Só exigindo que tal 

decisão fosse comunicada a tempo caso haja interesse do grupo. Tendo 

agradecido pela presença de todos, e feito os informes precisou se retirar para 

receber o Colegiado de Arquivos que estava reunido na sala ao lado, e 

aguardava pela presença do Secretário Marcelo Pedroso; O Senhor Henilton 

Parente De Menezes, Secretario de Fomento E Incentivo A Cultura, 

Cumprimentou a todos, bem como demonstrou alegria em poder contribuir com 

este Colegiado De Moda. Disse que o motivo maior de sua presença ali se dava 

pelo fato de ajudar o grupo a ter uma visão mais clara em relação a Lei Ruanet 

para o Setor Da Moda, que tinha como proposta elaborar, revisar as propostas 

para seu Plano Setorial De Moda. Informou o grupo de que há um movimento 

contrario ao movimento da Moda, que é realizado por quatro entidades com 

poder significativo de representação no setor Teatral, que chegou a enviar um 

manifesto para ser lido na Plenária da CNIC, onde deixavam claro que: A moda 

já é contemplada através de outras representações tai como Designer, não 

precisando de Um Colegiado especifico. Que lhes trará benefícios fiscais. O 

manifesto também trazia em seu conteúdo a sugestão de que caso assim fosse 

conveniente, que se mudasse o nome de Moda, para criação de Moda, sendo 

uma expressão mais especifica, pois assim estaria sendo valorizada a figura do 

criador. Disse também que cabe ao Colegiado De Moda uma contra resposta a 

este manifesto, que isto é legitimo visto que foi feita uma leitura pública do 

Manifesto, cabendo somente ao Colegiado De Moda Usar os argumentos 

adequados na elaboração da contra proposta. Disse que também já havia dito as 



quatro instituições que elaboraram o manifesto que: Qualquer movimento que 

viesse a abrir possibilidade de diminuir a mordida do que o Teatro da nos 

Incentivos Fiscais, tais como a Lei Ruanet, eles seriam contra, visto que o 

mesmo leva boa parte destes incentivos para si. Disse que caso os membros do 

Colegiado De Moda, queiram os mesmos podem participar das reuniões da 

CNIC, os mesmos serão mito bem recebidos, pois a CNIC esta sempre aberta 

para discussões; A Senhora, Claudia Leitão Secretária da Secretaria De 

Economia Criativa – SEC,  Cumprimentou a todos e disse estar satisfeita em 

estar Junto ao Colegiado De Moda e que estava disposta a contribuir com o 

grupo. Disse que a criação da Secretaria De Economia Criativa, embora tenha 

uma visão equivocada para alguns ainda, através da mesma muita gente pode ser 

beneficiada dada as ações de incentivos que a mesma desenvolve. Disse que 

tentou criar interlocuções com todas as vinculadas do Ministério e todas as 

Secretarias, em relação a FUNARTE, disse haver um projeto especifico de nome 

Micro projeto, que envolve uma ação territorial bonita por que envolve a 

Amazônia o Pantanal e a região do São Francisco. Disse que quanto a SEC 

receber o PRONAC estava difícil visto que sua equipe é pequena e já se 

encontra sobrecarregada, não tendo ela coragem de pedir mais do que seus 

colaboradores já dão. Disse que quanto a questão da sustentabilidade, não há 

pecado em se sustentar sozinho e que nem sempre é preciso viver com o pires na 

mão para se manter. Disse que esta atitude deixa evidente o assistencialismo. 

Disse também que quando se esta no inicio uma ajuda e bem vinda visto que 

ainda não se tem solidez mercadológica, mas não é necessário viver assim o 

tempo todo pedindo ajuda financeira. Disse que a SEC havia firmado parceria 

com o SEBRAE e com a Caixa Econômica para o micro credito orientado para 

os pequenos visto que o negocio da SEC, é voltado para este publico. Disse que 

a Secretaria De economia Criativa esta em construção não tendo nada 

petrificado estando a mesma levantando discussões, sendo também estas 

discussões de natureza conceitual. Disse que o MinC e MEC estreitaram 



relações e que um acordo para o Mais Cultura nas escolas já havia sido assinado. 

Entende que se a Cultura é a razão de ser da educação, não tempo que os dois 

estarem separados. Disse que quanto ao Pronatec o MinC também ta ligado a 

este projeto e que o Colegiado de Moda é muito importante para isso. Disse que 

o 1º Criativas Birôs será inaugurado no Rio De Janeiro, sendo o 2º em São 

Paulo, ate que se inaugure o 13º que será no Distrito Federal. Disse que ate 

Setembro será apresentado a ministra Marta Suplicy, e ao Ministro Mercadante 

um esboço de um programa Multicamp, que poderá ser aplicado em qualquer 

Universidade do País voltada para a formação dos setores Criativos Brasileiros. 

Disse ainda que nos dias 31 de Julho, 1º e 2 de Agosto ira acontecer uma oficina 

onde será discutida a Educação Superior, sendo convidados professores as 

Universidades sendo todos convidados para o debate, sendo uma espécie de 

criação. Disse que o Ministro Mercadante já havia confirmado presença, e que, 

quem estava cuidando disso era um ex- secretário de Políticas Culturais do 

Ministério da Cultura, o Senhor, Marcio Meira. A Senhora, Dysnei da Costa 

Rezende, Colegiado Setorial De Moda, Disse estar muito preocupada com a 

Situação que o Colegiado De Moda se encontrava, vendo que os projetos do 

Colegiado De Moda ainda careciam de aprovação da FUNARTE e esta se 

mostrava um pouco indiferente ao ver da Senhora, Dysnei, quanto a aprovar o 

projeto. Disse que sentiu que a questão estava sendo meio que tratada com um 

certo preconceito, dada a complexidade do parecer da FUNARTE, por isso ela 

solicitava que fosse criado na SEC um PRONAC, e informou que estava 

articulando uma reunião com a Ministra Marta Suplicy, para reivindicar isto. 

Disse ainda que se a Funarte tiver que analisar os projetos a mesma tem certeza 

de que os mesmos serão reprovados, não conseguindo enquadrar a Moda Na Lei 

Ruanet, como ela se encontra hoje. Reforçou junto aos colegas de Colegiados 

que ao fazerem o Relatório Executivo não deixassem de contemplar estas 

questões, visto que ela não estaria junto ao grupo ate o final da reunião; A 

Senhora, Maria Suzete Nunes, Ministério Da Cultura – SEC, Disse que era 



um prazer poder coordenar os trabalhos do Colegiado De Moda, representando a 

SEC. Disse que compreender esse conceito de Economia Criativa ainda era 

complicado para alguns ainda bem como a Moda se encontrava na Lei Ruanet, 

apesar dele já existir e já ter sido contemplado. Entende que mesmo com todas 

as dificuldade em se trazer o PRONAC para a SEC tem que haver uma demanda 

legitima do Colegiado De Moda solicitando isso, pensando ser o Colegiado a 

maior instancia para isso. Disse que valoriza uma reflexão do lugar da Moda na 

CNIC;  

Do mais a reunião transcorreu de forma tranqüila, onde o assunto da pauta girou 

em torno da Lei Ruanet, e de como O Colegiado De Moda Iria fazer para se 

enquadrar a esta Lei para ter seus projetos aprovados. Todos trabalharam em 

cima de rever as ações do Plano Setorial que já se encontra em construção há 3 

anos, o que tem causado angustia e desanimo em alguns membros que já estão 

no colegiado a mais tempo como a Senhora, Dysnei da Costa Rezende, 

Colegiado De Moda, Disse que a gente não pode ficar ai 3 anos para aprovar 

um Plano Nacional de Moda. Disse ter medo de: Quando este Plano for 

aprovado, talvez já não exista mais a Secretaria De Economia Criativa, tamanho 

foi o tempo que passou. Disse que não quer tar vindo as reuniões de Colegiado 

para fazer a mesma coisa sempre, e não ver nada aprovado. Disse que esta 

situação a tem deixado de “saco cheio” causando lhe desestimulo em participar 

das reuniões, sendo este um sentimento de todos os membros; A senhora, 

Maria Suzete Nunes, Ministério Da Cultura – SEC, Disse que um Plano 

precisa de um pouco mais de maturidade para ser aprovado, tendo o mesmo que 

ser legitimado em algumas instancias. Vale a pena a gente consultar outros 

Planos que já foram construídos, Planos que já existem; 

Como a maior preocupação do Colegiado era com a Lei Ruanet, esteve presente 

no Colegiado De Moda, a Senhora, Teresa Cristina, Coordenação Geral De 

Desenvolvimento De Projetos Integrados – SEC, Que fez alguns 

esclarecimentos a cerca da Lei Ruanet para o setor Moda. Disse que a Lei 8313 



que define a Lei Ruanet já tem algumas especificações que não podem ser 

diferentes por se criar uma nova área. Disse que os projetos as vezes não são 

contemplados por os mesmos serem vistos somente do seu lado glamuroso, não 

sendo visto todo o trabalho que houve para que se chegasse a parte final, que 

geralmente culmina em um desfile. Disse que lado efêmero da ação não é bem 

vista pela Lei Ruanet, embora se tenha todo um trabalho por traz disso, mas 

você pede o evento fechado, e isso a Legislação não permite. Então o debate não 

é sobre a Moda, mas sobre o formato da Moda e sobre o formato do projeto. 

Disse que quando forem elaborar u projeto não pensem somente naquilo que é 

efêmero, mas pensem que a Moda se justifica por que ela é uma Criação 

Funcional e só por isso ela é objeto da Lei Ruanet. Disse que quanto aos 

pareceristas, há um edital para ser lançado para contratação desses profissionais. 

Alertou a todos os membros do Colegiado, de que os pareceristas não tinham a 

função de aproar projetos, e sim de somente analisa o projeto apresentado sob o 

ponto de vista de: Organização, formulação, Orçamento de Adequação dos 

preços no mercado. Lembrou a todos que quem forma convencimento é a 

instituição ou seja a Comissão Nacional De Incentivo A Cultura; A Senhora, 

Elizete Lago, Ministério Da Cultura – SEC, Disse o Senhor, Marcelo 

Pedroso, agradece a presença de todos vocês, não deu para vir aqui por conta de 

reuniões que nós estamos tendo direto, e é uma equipe muito pequena. Então 

assim, é trabalhoso, mas é muito importante a presença de vocês. Desculpe 

algumas falhas, mas a gente vai tentar melhorar ai, e trabalhar junto com vocês. 

Muito obrigada.  


