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1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO SETORIAL DE MODA

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro de dois mil e dez, às 

nove horas nesta cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, no 

Hotel Manhattan Plaza, situado nesta capital, sob a presidência do Sr. 

Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC), na presença dos (as) 

Conselheiros  (as):  Sr.  Armando  de  Mello  Meziat (MDIC),  Sra. 

Camila Fagner de Carvalho e Costa  (Região Centro-Oeste),  Sr. 

Cássio Bomfim Soares (Eixo Empresarial), Sra. Cristiane Duarte 

(Eixo Associativo/Institucional), Sra.  Evelise Anicet Ruthschilling 

(Eixo  Associativo/Institucional),  Sr.  Fernando  Augusto  Hage 

Soares  (Região Nordeste), Sr.  Fernando Valente Pimentel  (Eixo 

Empresarial),  Sra.  Francisca Raimunda Nogueira Mendes  (Eixo 

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

Sra.  Ilzi  Maria Biason Guimarães  (Suplente - Eixo Empresarial) 

Sr.  Lucas  da  Rosa  (Região  Sul),  Sr.  Luciano  Cenci  (Região 

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

Maria  Auxiliadora  dos  Santos  Goya Lopes  (Eixo  Criativo),  Sr. 

Paulo  Roberto Borges  Jorge (Eixo  Empresarial),  Sr.  Robert 

Guimarães  Baptista  (Região  Sudeste),  Sr.  Ronaldo  Moreira 

Fraga (Eixo  Criativo):  Teve  início  a  1ª  Reunião  Ordinária  do 

Colegiado Setorial de Moda, coordenada pelo Senhor Marcelo Veiga 

(Coordenador-Geral  do  CNPC)  servidor  do  Ministério  da  Cultura, 

destinada a apreciar a seguinte pauta: Pauta do dia 23/11/10: 1) 

Abertura da Sessão; 2) Instalação do Colegiado Setorial de Moda; 3) 

Discussão sobre Regimento Interno do Colegiado Setorial de Moda; 

4) Escolha dos representantes do Setor de Moda para o CNPC; 5) 

Cultura e Educação – Consulta ao Colegiado; 6) Plano Nacional de 

Cultura e Plano Setorial de Moda. Item 1 – Abertura: O Sr. Marcelo 

Veiga  (Coordenador-Geral  do  CNPC)  abriu  a  sessão  saudando  e 

parabenizando a todos os presentes pela 1ª Reunião Ordinária do 
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Colegiado  de  Moda;  apresentou-se  e  fez  algumas  considerações 

sobre o papel do Conselho, do Plenário e do Colegiado; explicou que 

o  Conselho  é  composto  por  um  Plenário  com  sessenta  e  dois 

membros,  sociedade civil  e poder público,  paritário; ressaltou que 

dentro  da  sociedade  civil  tem  dezenove  áreas  e  dentro  dessas 

dezenove  áreas,  nove  delas  já  estão  consolidadas  em Colegiados 

Setoriais,  com quatro  reuniões por ano;  objetivou que o  principal 

objetivo  era  discutirem  ações  e  políticas  que  seriam  levadas  ao 

Plenário  do  Conselho,  onde  os  conselheiros  deliberariam  e 

aprovariam  ou  não  as  sugestões  enviadas  e  deliberadas 

anteriormente pelo Colegiado; explicou que as questões específicas 

de cada área devem ser debatidas nos Colegiados e depois levadas 

ao Plenário pelo representante deste, escolhido por eles para fazer 

parte do Plenário,  representando a categoria; Ressaltou que Moda 

era uma área que não estava prevista inicialmente com assento no 

Plenário, mas que o próprio Plenário, aumentando a participação da 

sociedade  civil,  optou  pela  inclusão  de  algumas  áreas,  sendo 

aprovado pela Casa Civil; explicou que dentro dessa estrutura estava 

a  Conferência  Nacional  de  Cultura,  uma  experiência  inovadora,  e 

muito  da  experiência  das  Pré-conferências  foi  usado  para  o 

Colegiado;  observou  que  são  quinze  representantes  da  sociedade 

civil e cinco do poder público, e que irão editar uma portaria com o 

nome de todos os titulares e suplentes, funções e suas competências 

básicas no Diário Oficial da União, e ainda a nomeação de fato do 

exercício do Colegiado; informou que o e-mail oficial do Conselho é o 

cnpc@cultura.gov.br e que o site é o www.cultural.gov.br/cnpc e que 

se tivessem dúvidas poderiam acessar e enviar  e-mails sempre que 

houver necessidade para que, desta forma, mantivessem um diálogo 

sempre constante; informou também que existe o espaço do Blog 

para  a  publicação  de  textos,  com  uma  interface  de  participação 

popular e que eles publicam no  site; especificou que  o Colegiado 

funciona da seguinte forma: titular tem direto a voz e voto, e se este 
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não comparecer o suplente adquire este direito naquele momento, 

caso  ambos  estejam  presentes  na  reunião  apenas  o  titular  tem 

direito  a  voz e  voto;  informou também que existem questões  de 

ordem operacional  e que o Conselho conta com a colaboração de 

todos;  reiterou  que  todos  os  convites  são  enviados  via  e-mail,  e 

solicitou que todos respondessem esses  e-mails,  pois era essencial; 

ressaltou que as reuniões são de apenas um dia para cada Colegiado, 

e que caso houvesse necessidade fariam em dois dias, sugeriu ainda 

que quem pudesse acompanhar ao menos uma reunião do Plenário 

seria importante para que conhecessem como funciona a participação 

e o diálogo, e assim levarem para suas bases as questões que estão 

na  sociedade  de  modo  geral,  sendo  debatidas;  relatou  que  hoje 

estariam empossando todos os conselheiros, sem remuneração, mas 

que de qualquer forma, essas eram as orientações gerais, e que não 

poderiam deixar de assinar os relatórios de viagem, enviando pelo 

Correios os bilhetes scanneados da volta; sugeriu naquele momento 

que  fosse  feita  uma rodada de apresentações  para  que  todos  se 

conhecessem.  O Sr.  Afonso Luz  (Diretor da Secretaria de Políticas 

Culturais)  cumprimentou  a  todos  e  considerou  importante  o 

momento de apresentação do processo e do período de participação, 

pois agora tinham um espaço para discutir e tornar oficiais as pautas 

deliberadas  no  Colegiado;  relatou  que  essa  era  uma  questão 

fundamental para que saíssem dali e priorizarem o plano, para que 

no  próximo  governo  já  tivessem ele  elaborado,  pois  esta  seria  a 

reunião conclusiva desta atual gestão de governo; informou que se 

ausentaria  na  parte  da  tarde,  pois  teria  que  assumir  uma  das 

agendas do Ministro da Cultura; solicitou que antecipassem algumas 

pautas e informou que tinha ali presente um grupo de relatores para 

ajudar nessa pauta, acrescentando que via um conjunto bem maduro 

de contribuições a serem entregues à próxima gestão. O Sr. Marcelo 

Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) acrescentou que a forma como 

foram eleitos, de maneira democrática e com grande discussão, era 
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fundamental para que isso ocorresse; salientou que a pauta que era 

extensa  e  anunciou  a  chegada  do  Secretário  Geral  do  Conselho 

Nacional  de  Política  Cultural,  Sr.  Gustavo  Vidigal.  O Sr.  Gustavo 

Vidigal (Secretário  Geral  do  CNPC)  cumprimentou  a  todos  e 

desculpou-se pelo atraso; de modo geral, agradeceu a presença de 

todos, que na verdade estavam ali dedicando o dia para a criação de 

novas  políticas;  ressaltou  que  são  muitas  tarefas  a  serem 

consolidadas e que ainda tinham que consolidar o plano nacional; 

informou que junto ao Ministério da Educação decidiram consolidar e 

elaborar diretrizes para elaborar ações, e que deveriam no ponto de 

pauta de Cultura e Educação elaborar  um documento para que o 

Plenário entregasse aos novos ministros, que serão anunciados dia 

20 pela nova eleita presidente Dilma Roussef; ressaltou que a idéia 

era  discutir  motivações  grandes,  e  que  cabe  a  eles  debater  e 

consolidar  diretrizes  e  políticas  que  vão  solidificar  ações  mais  na 

ponta e esta era uma tarefa do Colegiado; informou que o Colegiado 

de Moda tinham mandato de dois anos, com um longo trabalho pela 

frente,  e  ainda  que  os  outros  Colegiados  auxiliam  muito,  e  que 

alguns já tinham até concretizado seus planos setoriais; acrescentou 

que  o  Colegiado  também poderia  propor  pauta  para  as  próximas 

reuniões  e isto poderia  ser  articulado com a questão da Moda,  e 

também que o entendimento de Moda no Colegiado era muito amplo, 

cabendo a eles definir as prioridades de políticas e ações; ressaltou 

por fim que deveriam consolidar políticas claras e que a tarefa de 

consolidar  ações  pela  sociedade  passaria  então  a  ser  daquele 

Colegiado.  O  Sr.  Marcelo  Veiga  (Coordenador-Geral  do  CNPC) 

acrescentou que além da pauta extensa, que estavam solicitando a 

cada um dos Colegiados que fizessem sugestões de pautas para o 

próximo ano, e dentre elas, quais que eles queriam que estivessem 

na  próxima  reunião  de  Colegiado;  informou  que  essas  sugestões 

serão entregues na transição para os novos dirigentes, como meio de 

garantir a legitimidade; passou então para a apresentação dos novos 
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conselheiros.  A  Sra.  Evelise Anicet  Ruthschilling (Eixo 

Associativo/Institucional) se apresentou e informou que representa a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalhou junto ao MEC 

durante oito anos, onde saíram do estilismo para o design de Moda. 

A  Sra.  Francisca  Raimunda  Nogueira  Mendes  (Eixo 

Associativo/Institucional)  informou que é professora da história da 

Moda  no  Estado  do  Ceará,  e  que  já  acompanhava  os  trabalhos 

anteriores dos outros Colegiados, estava, portanto, ansiosa por unir 

as  suas  duas  áreas  de atuação Moda e Cultura.  O Sr.  Fernando 

Valente  Pimentel  (Eixo  Empresarial)  informou  que  é  diretor 

superintendente  da  Associação  Brasileira  da  Indústria  Têxtil  e 

Confecção – ABITC e que trabalha no setor têxtil há mais de 30 anos, 

sendo  que  nos  últimos  anos  dirige  essa  entidade  de  caráter 

abrangente  nacional;  relatou  que  tem  trabalhado  fortemente  nas 

políticas  de  desenvolvimento  têxtil,  confecção  e  Moda  2023  no 

âmbito da ABDI, portanto, também considera Cultura e Moda e Moda 

e  Cultura  para  alavancar  esse  processo  importante  de 

desenvolvimento em todo o país. O Sr.  Fernando Augusto Hage 

Soares  (Região  Nordeste)  informou  que  é  de  Belém  do  Pará, 

produtor de eventos e também faz parte da Associação Moda Pará, 

que é uma Associação que cuida de um grupo de fortes marcas da 

moda  do  Pará;  ressaltou  que  quer  pensar  em  políticas  para 

desenvolver a Moda no Norte, pois esta é uma região que ainda está 

muito atrás dos outros estados, um grupo pequeno e por isso busca 

uma maior representatividade e desenvolver relações para fazer uma 

conjuntura no norte representado ali. A Sra. Cristiane Duarte (Eixo 

Associativo/Institucional) se apresentou e informou que é do Rio de 

Janeiro, e que representa o Eixo Associativo/Institucional devido a 

seu trabalho com comunidade; ressaltou que já realizou trabalhos 

com a Comunidade da Mangueira  e  com Comunidade Alta,  e  que 

desta forma, pretende fazer com que entendam que a Moda faz parte 

da arte, faz parte da cultura, e assim, consequentemente melhorar a 
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formação  deles.  A  Sra. Camila  Fagner  de  Carvalho  e  Costa 

(Região Centro-Oeste) informou que atua há cinco anos no setor de 

confecção  e  tem relação  próxima com o  MDIC,  no  sistema Moda 

Brasil no cenário nacional, e que uma de suas metas é mostrar que o 

Centro-Oeste,  por  exemplo,  é  um grande  produtor  de  Moda  sem 

dúvida.  A Sra.  Didi Rezende (Consultora de Cultura de Moda do 

MinC) por sua vez, ressaltou que como todos já a conheciam, ela é a 

Consultora  de  Cultura  de  Moda  do  Ministério  da  Cultura.  A  Sra. 

Talita  Saito  (MDIC)  informou  que  trabalha  no  Ministério  do 

Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior,  e  trabalha  lá  há 

alguns anos com política industrial para os setores ligados à Moda, e 

coordenam  especificamente  o  Sistema  Moda  Brasil  que  é  um 

instrumento de articulação de Moda. A Sra. Ticiana Egg (Secretaria 

de  Políticas  Culturais)  informou  que  trabalha  na  diretoria  da 

Secretaria  de Políticas  Culturais,  especificamente  na Coordenação-

Geral do Plano Nacional de Cultura e nos desdobramentos dos planos 

setoriais,  estaduais  e  municipais  de  Cultura.  O  Sr.  Robert 

Guimarães Baptista  (Região Sudeste) informou que é do Rio de 

Janeiro,  representa  a  Região  Sudeste  e  é  diretor  do 

INBRACULTMODE, Instituto Brasileiro Moda, Cultura e Design que foi 

criado com o objetivo de pegar as ações realizadas no Rio de Janeiro 

da  Hype  formando  cadeias  produtivas  e  a  incubadora  de  novos 

talentos; ressaltou que quer aproveitar a ocasião para parabenizar a 

todos  e  trazer  expertises  e  vivências  da  Moda  para  somar  ao 

Ministério da Cultura como ferramenta de cultura, e ainda que tem 

orgulho de já terem várias ações efetivas pela Secretaria de Estado 

de Cultura do Rio de Janeiro. O Sr.  Ronaldo Moreira Fraga (Eixo 

Criativo)  informou  que  trabalha  com  sua  própria  marca  e  que 

trabalha também com diversas ações de norte a sul do país com foco 

em projetos de geração de emprego e renda, e ainda, acrescentou 

que essa expectativa de outros setores da cultura já ultrapassou os 

limites do setor de Moda. A Sra.  Maria Auxiliadora dos Santos 
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Goya Lopes  (Eixo Criativo) informou que é designer e trabalha há 

mais de 20 anos com a cultura na referência arte brasileira, e que 

passou  anos  trabalhando  com  a  Moda  como  referência  cultural; 

reiterou que está feliz por ver isso tudo se materializar, além disso, 

faz parte da Associação da Bahia e já estão desenvolvendo muitas 

coisas, acredita que depois do seminário isso já está acontecendo em 

muitos  outros  locais.  A  Sra. Márcia  Luíza Freitas  Ganem  (Eixo 

Criativo) também é designer na Bahia e faz um trabalho focado no 

desenvolvimento de Moda junto tradição e inovação ao longo de pelo 

menos  10  anos  de  trabalho  e  com marca  própria;  ressaltou  que 

trabalha também juntando pessoas para discutirem como fazer um 

cenário mais fértil de Moda, e é presidente do IAUMA de Moda que 

tem justamente  esse  cunho  de  trabalho  nas  comunidades.  O  Sr. 

Luciano Cenci (Região Nordeste) informou que é artesão de moda e 

é produtor cultural e que juntamente com a Goya e com a Márcia 

fundando  a  Associação  Baiana  de  Moda  e  Cultura,  a  partir  da 

realização do Encontro Baiano de Moda e Cultura que aconteceu em 

agosto; ressaltou que acredita que esse é um modelo que dá para 

multiplicar o processo pelo Brasil, e primeiramente pelo Nordeste. O 

Sr.  Lucas da Rosa  (Região Sul) se apresentou e informou que é 

professor do curso de Moda da Universidade de Santa Catarina, em 

Florianópolis; ressaltou que essa é uma área que o interessa muito 

porque ele  está  como diretor  de extensão na universidade e com 

vários outros projetos de extensão e isso fez com que se interessasse 

muito em atuar na área da Moda e da cultura. A Sra.  Ilzi Maria 

Biason Guimarães (Suplente - Eixo Empresarial) informou que é da 

Assintecal,  Associação Brasileira  de  Empresas  de  Componentes 

para  Couro,  Calçados e  Artefatos; ressaltou  que  mesmo só  com 

direito a voz, estava ali, pois achava muito importante participar, e 

principalmente  para  o  setor  de  calçados  que esteve  muito  tempo 

dissociado  da  moda,  e  que  isso  era  um  dos  desafios  grandes  a 

enfrentar. Outros presentes na reunião, participando como ouvintes 
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se apresentaram rapidamente, sendo estes: Sra. Liliana Cardinalli, da 

FAAP  de  São  Paulo  e  representante  do  Grupo  de  Trabalho;  Sra. 

Adriana  da  Silva  Ramos,  representante  da  sociedade,  de  Brasília; 

Sra. Cassiane Beatriz B. Dantas, participou da CNC como delegada, 

de Belém; Sr. Hugo Leal trabalha no MDIC, de Brasília; Sra. Viviane 

também trabalha no MDIC, de Brasília; Sra. Rafaela Ranili  Zaneti, 

participou do Seminário de Moda, da SEC/RJ; Sra. Luíza Marciler da 

Secretaria  de  Estado  da  Cultura  do  Rio  de  Janeiro;  Sra.  Viviane 

Martins  do  Studio  Box/SETRAB.  Finalizada  a  rodada  de 

apresentações, o Sr.  Afonso Luz (Diretor da Secretaria de Políticas 

Culturais)  fez  uso da palavra.  Ele  acrescentou que o  processo de 

redação seria acompanhado pelo Plenário e por ajudantes técnicos; 

Informou que na próxima reunião estarão os representantes de todas 

as secretarias estaduais do setor, para terem além de uma pauta 

nacional,  uma  pauta  apoiada  com  orçamento  lidando  com  as 

questões das áreas desassistidas pelo poder público e pela sociedade 

civil.  O Sr.  Marcelo Veiga  (Coordenador-Geral do CNPC) informou 

que  sempre  terão  nas  reuniões  pautas  técnicas  e  outras  pautas 

relacionadas a outras secretarias ou a outros Ministérios; relatou que 

naquele momento estaria a SPC representada pelo Sr. Afonso Luz, 

que cuidaria do item que diz respeito ao Plano Nacional de Moda; 

sugeriu que, como o Sr.  Afonso não estaria presente na parte da 

tarde, invertessem a ordem da pauta iniciando o Item 06 e na parte 

da  tarde  retornariam ao  Item 02.  Após  consulta  ao  Colegiado,  a 

sugestão foi aprovada sem ressalvas. Item 06 – Plano Nacional de 

Cultura e Plano Setorial de Moda: A Sra. Ticiana Egg (Secretaria de 

Políticas Culturais) informou que faria um resumo e que a SPC fez 

um  trabalho  de  rearranjar  as  diretrizes  que  foram  sugeridas  no 

Seminário; explicou que distribuíram em dois núcleos, por temas e 

por  abrangência,  e  que  tinham  ainda  diretrizes  mais  específicas; 

ressaltou que depois do arranjo feito pela SPC, encaminharam ao 

Grupo  de  Trabalho,  e  elaboraram  com  mais  precisão  o  Plano; 
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ressaltou que o trabalho da Secretaria não era tratar de conteúdos, e 

sim de dar apenas uma forma mais técnica, mas que o conteúdo era 

o  mesmo que tinha sido  definido  no anteriormente  no seminário; 

explicou que eram dois  documentos,  um com as diretrizes  sem a 

sistematização e o segundo documento o resultado do GT; ressaltou 

que  todas  as  diretrizes  que  o  GT  elaborou,  a  sua  equipe  tem 

registrado  de  onde  elas  surgiram.  Passaram  para  a  leitura  das 

diretrizes da forma como ficaram após o tratamento técnico da SPC. 

A Sra. Ticiana Egg (Secretaria de Políticas Culturais) observou que 

nem todas as diretrizes tinham ações estabelecidas, e sendo assim, 

que o Colegiado deveria  pensar em quais  ações incluiriam nessas 

diretrizes.  Após  a  leitura  de  todo  o  documento  e  analisadas  as 

diretrizes e ações o Colegiado iniciou o debate sobre os mesmos. A 

Sra. Liliana Cardinalli (FAAP – Acadêmico/São Paulo) relatou que o 

trabalho do GT foi aprofundar, verificar e possibilitar o endosso no 

sentido de pegar o que foi decidido no seminário e transformá-lo em 

um documento de plano. A Sra. Rafaela Rosseli Zaneti (SEC/RJ – 

Sup. de Museus) acrescentou que tentaram contemplar em diretrizes 

questões como o reconhecimento da moda como patrimônio natural, 

moda  e  fomento,  moda  e  institucionalização,  moda,  pesquisa  e 

formação  etc.,  enfim,  compilar  em diretrizes  para  que  cada  uma 

trabalhasse esses assuntos que são importantes estarem garantidos 

no  Plano.  O  Sr.  Marcelo  Veiga  (Coordenador-Geral  do  CNPC) 

ressaltou que a discussão seria feita em ordem de inscrições com 

três minutos para cada intervenção. A Sra. Ticiana Egg (Secretaria 

de Políticas Culturais) reiniciou a leitura do plano para as possíveis 

intervenções,  e  as  que  não  houvessem  modificações  seriam 

consideradas aprovadas. Desta forma, a Diretriz Macro 01, qual seja: 

“Reconhecer  e promover  a moda como bem cultural  e patrimônio 

nacional considerando sua diversidade e seus repertórios”, que não 

havendo manifestações foi aprovada. Essa Diretriz Macro 01, possui 

duas  Diretrizes  Executivas,  quais  sejam:  Diretriz  Executiva  01  – 
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“Promover a moda brasileira como forma de afirmação da identidade 

cultural”  e Diretriz Executiva 02 – “Estimular processos criativos da 

moda brasileira como forma de afirmação da identidade cultural”. O 

Sr. Fernando Augusto Hage Soares (Região Nordeste) considerou 

que  as  Diretrizes  Executivas  01  e  02  são  muito  semelhantes  e 

sugeriu inclusão da palavra “eventos”. A Sra. Márcia Luíza Freitas 

Ganem  (Eixo  Criativo)  disse  que  poderiam  contemplar  mais  as 

iniciativas  de  manifestações  tradicionais  e  de  forma  mais  ampla; 

sugeriu iniciativas e registros de Moda de forma mais germinativas e 

menos focais. O Sr.  Afonso Luz  (Diretor da Secretaria de Políticas 

Culturais) informou que tem o desafio enorme do que é o papel da 

Moda dentro do Ministério da Cultura para essa política ser de fato 

efetiva;  sugeriu  dividirem  os  eixos  das  cadeias  culturais  e 

procurarem  títulos  mais  genéricos  que  ficassem  como  palavras 

chaves dessas cadeias culturais, para manter a objetividade que a 

MDIC trabalha; sugeriu, então: 1º eixo: Cadeia simbólica da Moda; 

2º eixo: Moda, Estado, Instituições; 3º eixo: Articulação Nacional e 

Inserção  Internacional;  4º  eixo:  Moda,  Formação,  Educação  e 

Pesquisa; e para o 5º eixo: Financiamento e Economia da Cultura. O 

Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) informou que o Sr. 

Fernando Pimentel teria que ir embora naquele momento, portanto, 

adiantaria sua fala sobre a eleição do titular para o Plenário do CNPC, 

Item 04 da pauta do dia. O Sr. Fernando Valente Pimentel (Eixo 

Empresarial)  relatou  que  tinha  uma  emergência  quanto  às 

negociações de exportações com a Argentina de roupas de cama, 

mesa e banho para aquele país; relatou que eles estariam colocando 

uma série de medidas bloqueadoras do acesso da produção brasileira 

na Argentina e ainda, que eles estão próximos a abrir um processo 

antidamping  para  as  vendas  brasileiras  desse  tipo  de  produto; 

informou que lamentava muito, mas que teria que se ausentar e por 

isso que deixava um resumo com o Sr. Afonso do que foi o Programa 

Têxtil 2023 para que usassem se fosse necessidade; registrou que o 
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seu voto para ocuparem a cadeira no Plenário do CNPC seria dos dois 

mais  votados  no  Seminário,  sendo  titular  e  suplente, 

respectivamente.  Voltando  ao  assunto  do  plano,  a  Sra.  Evelise 

Anicet Ruthschilling (Eixo Associativo/Institucional) concordou com 

a objetividade do Sr. Afonso e informou que as Diretrizes Executivas 

01 e 02 estavam muito fechadas na questão da identidade cultural, e 

assim ficava difícil engessar, se em cima se fala da diversidade de 

repertórios,  sugeriu  usar  a  expressão  “identidade  cultural”.  O  Sr. 

Robert Guimarães Baptista (Região Sudeste) relatou que sobre a 

Diretriz Macro 02 sentia a necessidade de sinalizar a criação de uma 

agenda  ou  alguma  ferramenta  parecida  para  que  pudessem,  à 

exemplo do Cinema com a ANCINE, criar uma instituição com esse 

peso e com essa influência junto ao poder público. A Sra. Camila 

Fagner de Carvalho e Costa (Região Centro-Oeste) concordou com 

os apontamentos do Sr. Afonso e sugeriu que se fizessem linhas mais 

genéricas  para  que  facilitasse  o  entendimento  dos  objetivos; 

ressaltou  que  as  Diretrizes  Executivas  02  e  03  se  aproximavam 

muito, e que não entendeu o porquê de separá-las; relatou também 

que  se  trabalharem  a  institucionalização  da  cultura  da  Moda 

agregada  a  questão  das  redes,  abarcariam  todas  as  questões; 

observou que deveriam ficar com quatro linhas mestras para serem 

trabalhadas,  sugeriu:  Memória  – Institucionalização – Formação  – 

Fomento.  A  Sra.  Ticiana Egg (Secretaria  de  Políticas  Culturais) 

informou que as redes superam as instituições públicas, e as redes 

tem  um  aspecto  mais  amplo;  explicou  também  que  quanto  ao 

mapeamento identificaram como um viés de pesquisa, talvez fosse 

questão de redação.  A Sra. Camila Fagner de Carvalho e Costa 

(Região  Centro-Oeste)  reiterou  que  a  pesquisa  como  forma  de 

desenvolvimento de um novo produto estava contemplada na última 

ação,  mas  o  mapeamento  como  forma  de  identificação  para  o 

registro da memória deveria ficar no item 01; observou que quando 

se fala de rede não tem esse âmbito, está mais para fomento do que 
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para articulação de rede, e se fundissem essas duas vertentes teriam 

uma rede mais forte e uma institucionalização mais consistente. Após 

deliberações, deliberaram que as Diretrizes Macro 01 e 02 ficariam 

com as palavras-chaves da seguinte forma: Diretriz Macro 01: Moda, 

Cultura, Memória e Criação (título) e Diretriz Macro 02: Moda, Estado 

e Instituições.  O Sr.  Afonso Luz  (Diretor da Secretaria de Políticas 

Culturais)  reiterou  que  considerava  importante  que condensassem 

em quatro grandes macros, que a rede tem função social e às vezes 

consagram  desequilíbrio.  A  Sra. Camila  Fagner  de  Carvalho  e 

Costa  (Região Centro-Oeste) questionou que o que ele falava não 

era o que estava escrito no papel. O Sr.  Afonso Luz  (Diretor da 

Secretaria de Políticas Culturais) concordou que não podiam mudar, 

mas poderiam acrescentar e acrescer, trabalhar e chegar a decisões 

mais  pertinentes  e  mais  complexas  até  da  Moda.  O Sr.  Luciano 

Cenci  (Região Nordeste) sugeriu que na Diretriz 02 ficasse  “... de 

maneira a articular a transversalidade e integrar as ações do setor  

garantindo  mecanismos...”.  A Sra. Márcia  Luíza  Freitas  Ganem 

(Eixo  Criativo)  complementou  que  sobre  rede,  no  GT  frisaram 

bastante as ações transversais, ou seja, o Ministério da Cultura se 

colocando  como  articulador  e  isso  não  está  contemplado  no 

documento,  mas  foi  feito  no  Seminário,  inclusive  das  ações 

transversais para completar essa ação mais sistêmica. A Sra. Talita 

Saito  (MDIC)  observou  que  estão  trabalhando  com  o  MinC  essa 

questão  de  articulação  porque  tem  o  Sistema  Moda  Brasil,  um 

sistema articulador interministerial já, para articular e dar um corpo 

único de outros que já estão no Sistema Moda Brasil,  e criar fica 

como se não houvesse nenhum, teriam que pensar em uma melhor 

redação.  O  Sr.  Robert  Guimarães  Baptista  (Região  Sudeste) 

colocou como ponto de reflexão: agência. A Sra. Camila Fagner de 

Carvalho  e  Costa  (Região  Centro-Oeste)  lembrou  da  discussão, 

para  garantir  que  a  palavra  Moda  esteja  no  texto  final,  e  estão 

fechando a institucionalização da Moda no Ministério da Cultura numa 
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Diretriz Macro. A Sra. Ticiana Egg (Secretaria de Políticas Culturais) 

sugeriu passar essa Macro para uma Executiva e fazer uma Diretriz 

Macro  mais  ampla,  ficando:  Institucionalizar moda e fortalecer  as 

redes.  O  Sr.  Paulo  Roberto Borges  Jorge (Eixo  Empresarial) 

chegou e,  por não estar presente no início  das apresentações, se 

apresentou ao Colegiado naquele momento; informou que é o diretor 

criativo do São Paulo  Fashion Week e do  E-Mode. A Sra.  Rafaela 

Rosseli  Zaneti  (SEC/RJ  –  Superintendência  de  Museus)  atentou 

para formação de redes sociais formais e não formais, contemplar a 

formação desse  tipo  de  rede.  A Sra.  Ticiana Egg (Secretaria  de 

Políticas Culturais) concordou que tem que olhar para a questão das 

redes  informais  e  mais  institucionalizadas  mesmo  para  poderem 

incluir. O  Sr.  Lucas da Rosa  (Região Sul) questionou se a Diretriz 

Executiva 02 não estaria  chocando com a questão  de memória  e 

criação. A Sra. Rafaela Rosseli Zaneti (SEC/RJ – Superintendência 

de Museus) acrescentou que deveriam encontrar uma melhor, pois 

estava muito confuso. A Sra. Camila Fagner de Carvalho e Costa 

(Região  Centro-Oeste)  concordou  que  a  Diretriz  02  atacava  o 

Ministério  da  Cultura,  deveriam  se  articular  nos  municípios  para 

depois  chegar  ao  Ministério  da  Cultura.  A  Sra.  Ticiana Egg 

(Secretaria  de  Políticas  Culturais)  sugeriu  dividir  então  em  duas 

diretrizes  executivas e aí  contemplaria.  O Sr.  Robert Guimarães 

Baptista (Região Sudeste) citou o exemplo da ANCINE, que pondera 

o tempo inteiro a descentralização, por exemplo, de distribuição de 

renda para determinados projetos;  relatou que a Agência vem no 

desdobramento natural da ocasião em que se avança para um fundo, 

e  que  ela  vai  estabelecer  parâmetros  e  normas  para  uso  desse 

fundo; considerou a importância de incluir no texto pontuações dos 

anseios em direção a criação de um fundo e de terem uma agência 

que monitore  esse  fundo  e  os  interesses  para  o  uso  dele.  O  Sr. 

Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) explicou que não tem 

no Ministério os desejados fundos setoriais, pois ainda estão em um 
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momento de transição de um modelo para outro; ressaltou que como 

estão  em  um  modelo  transitório  só  tem  fundo  ainda,  e  que  os 

recursos desse fundo está dividido entre oito áreas; explicou que a 

Moda estava dentro de um segmento chamado transversalidade, não 

era o ideal, mas era a alternativa possível.  O  Sr.  Lucas da Rosa 

(Região Sul) propôs que para a Diretriz Macro 02 ficasse a seguinte 

redação:  “Apoiar  os  processos  de  mediação  que  permitam  a 

articulação  entre  os  eixos  criativo,  associativo,  institucional  e 

empresarial”.  A Sra.  Ticiana Egg (Secretaria de Políticas Culturais) 

informou  que  os  conteúdos  sugeridos  naquela  reunião  seriam 

arranjados e organizados pelo GT posteriormente, pois não tinham 

tempo hábil para discutir cada uma das sugestões apresentadas.  O 

Sr.  Paulo Roberto Borges Jorge (Eixo Empresarial)  acrescentou 

que  a  Moda  está  finalmente  sendo  discutida  no  âmbito  político 

específico  e  se  não  for  feito  da  forma  correta  poderá  engessar, 

porque  a  moda  é  dinâmica,  orgânica,  multidisciplinar,  não  é  só 

tecnologia, não é só estética e não é só cultura, a cada três dias ela 

muda;  ressaltou que tem capacidade jurídica  de entender  o  ideal 

para  a  Moda dentro  do  âmbito  da cultura.  A  Sra.  Didi  Rezende 

(Consultora de Cultura de Moda do MinC) disse que a Moda tem que 

ser institucionalizada e parar de ser vista como transversal.  O Sr. 

Paulo Roberto Borges Jorge (Eixo Empresarial) reiterou que era 

mais  ambicioso,  e  disse  que  a  Moda  deveria  ser  protagonista; 

ressaltou que a Moda tem que se relacionar como protagonista e se 

relacionar com o estado, e não com terceiros, afinal estão produzindo 

políticas  em longo prazo,  ela  é  super  estrategista,  e  considera as 

palavras e as frases do plano muito soltas.  O Sr.  Marcelo Veiga 

(Coordenador-Geral  do  CNPC)  observou  que  para  além  desse 

instrumento  o  Colegiado  tem  força  política  junto  ao  Ministério 

também, as coisas mudam e acontecem na medida em que há uma 

tomada de decisão do Colegiado, e entenda essa contextualização do 

Sr. Paulo, talvez fosse interessante a produção de um texto com essa 
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necessidade  e  com  essa  interface,  sugerindo  algo,  talvez  o 

posicionamento político que a Moda faz com outros ministérios e com 

outros  segmentos.  O Sr.  Ronaldo Moreira  Fraga (Eixo  Criativo) 

disse a fala do Sr. Paulo são de sentimentos divididos por todos, e 

que sua grande dúvida foi das palavras que vieram do Ministério para 

desejos  da  Moda;  ressaltou  que  talvez  essa  confusão  viesse  em 

função disso, e que o documento cairá nas mãos de uma figura que 

não  acompanhou  essas  discussões;  explicou  que  o  documento 

precisaria de clareza, memória e pesquisa, e que estava com receio 

pela falta de pratigmatismo que estava sentindo nas colocações.  A 

Sra.  Ticiana Egg (Secretaria  de Políticas  Culturais)  relatou que a 

Diretriz 02 não cita qual o tipo, que ela não tem como assumir por 

questões jurídicas e políticas esse tipo; explicou que a Moda entrou 

no  mundo  de  equalização  e  de  transversalidade,  e  isso  teve  um 

porque,  então  que  todos  deviam observar  essas  situações. O  Sr. 

Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) reiterou que deveriam 

tentar  no documento garantir  a institucionalização. A Sra. Camila 

Fagner de Carvalho e Costa (Região Centro-Oeste) e o Sr. Lucas 

da Rosa  (Região Sul) atentaram para o fato de que deveriam ter 

cuidado com o nível de detalhamento, pois se fosse muito específico 

depois  poderia  atrapalhar,  quando  se  coloca  de  forma  mais 

abrangente  acaba  se  dando  mais  flexibilidade  para  poder  mudar 

depois. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) ressaltou 

que a norma teria que ser genérica. A Sra. Ticiana Egg (Secretaria 

de Políticas Culturais) reiterou que o plano não tinha que entrar em 

detalhamento  mesmo,  não  naquele  momento.  A  Sra.  Viviane 

Martins (Studio Box/SETRAB – RJ) observou que estão na primeira 

reunião ainda, mas que mais do que política de governo a Moda tinha 

força  para  ao  longo  do  tempo  fazer  com  que  idéias  virassem 

realidade  cultural.  O  Sr.  Marcelo  Veiga  (Coordenador-Geral  do 

CNPC)  relatou  que  teriam  que  definir  uma  pauta  para  cobrarem 

depois  do  próximo  governo.  A  Sra.  Ticiana Egg (Secretaria  de 
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Políticas  Culturais)  passou  para  a  Diretriz  Macro  04,  qual  seja: 

“Garantir  instrumentos  de  apoio  à  pesquisa,  aprimoramento  e 

formação em Moda e interação com as outras áreas das ciências e da  

cultura conhecendo-a como instância de produção e conhecimento”. 

O Sr. Luciano Cenci (Região Nordeste) ficou de fazer um texto para 

pequena  inclusão  nessa  Diretriz.  A  Sra.  Rafaela  Rosseli  Zaneti 

(SEC/RJ – Sup de Museus) sugeriu reconhecer mapeamento nessa 

Diretriz. O Sr. Fernando Augusto Hage Soares (Região Nordeste) 

questionou como a primeira ação da Diretriz Macro 04, “Mapear e 

identificar a diversidade” se relacionaria com a última ação, “Investir 

em estudos e pesquisas sobre as cadeias produtivas e criativas da 

indústria  da  moda,  bem  como  sobre  o  patrimônio  material  e 

imaterial...”; sugeriu passar uma das ações para “memória” e deixar 

uma  dessas  na  “produção  e  fomento”,  sendo  assim,  a  ação  de 

mapeamento  iria  ser  realocada  para  a  Diretriz  Macro  01. A  Sra. 

Evelise Anicet  Ruthschilling (Eixo  Associativo/Institucional) 

observou que a pesquisa não poderia ter mais importância do que 

reconhecimento.  Após  deliberações,  decidiram  por  realocar  a 

primeira ação da Executiva 01, da Diretriz Macro 04 para a Executiva 

01 da Diretriz  Macro 01,  e  reelaborar  uma diretriz  que abarcasse 

todos os tipos de mapeamento, incluindo o IPHAN e outros. A Diretriz 

Executiva 02, da Diretriz macro 04, passou para a Diretriz Macro 01. 

A Sra. Ticiana Egg (Secretaria de Políticas Culturais) informou que 

iriam reelaborar as propostas.   A Sra.  Ticiana Egg (Secretaria de 

Políticas  Culturais)  passou  para  a  Diretriz  Macro  05,  qual  seja: 

“Constituir mecanismos de fomento da moda em todos os seus elos  

(criativo,  produtivo,  acadêmico,  institucional  e  empresarial),  de 

forma  a  ampliar  a  participação  do  setor  no  desenvolvimento 

socioeconômico”.  O Sr.  Lucas da Rosa  (Região Sul) propôs  tirar 

“produtivo”, mas o Colegiado não concordou. A Sra. Evelise Anicet 

Ruthschilling (Eixo Associativo/Institucional) sugeriu incluir o “nível 

de estudo técnico”, ou deixar apenas “ensino”. A  Sra.  Ticiana Egg 
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(Secretaria de Políticas Culturais) informou que poderiam trabalhar 

melhor essa redação. A Sra. Camila Fagner de Carvalho e Costa 

(Região Centro-Oeste) sugeriu a inclusão do termo “inclusão social” 

na Macro 04 e do termo “desenvolvimento sustentável” na Macro 05. 

O Sr.  Robert Guimarães Baptista (Região Sudeste) voltou para a 

Diretriz  Macro  01  sugerindo  modificar  “trabalhar  talentos”  para 

“novos talentos”. O Sr.  Fernando Augusto Hage Soares  (Região 

Nordeste)  sugeriu  ainda  que  para  não  ficarem  iguais  poderiam 

modificar  a  Macro  05 “novos talentos”,  mas na Macro  01 deveria 

permanecer “talentos”. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do 

CNPC) colocou as sugestões em votação, e estas, foram aprovadas 

sem ressalvas. Após as deliberações, o documento foi aprovado, com 

as  ressalvas  feitas,  o  Sr.  Marcelo  Veiga  (Coordenador-Geral  do 

CNPC) informou também que essas ressalvas serão sistematizadas 

pela  Secretaria  de  Políticas  Culturais  com  a  ajuda  do  Grupo  de 

Trabalho. Finalizado o Item, encerrou os trabalhos naquele momento 

e  encaminhou  todos  para  o  almoço.  Na  parte  da  tarde,  o  Sr. 

Gustavo  Vidigal  (Secretário  Geral  do  CNPC)  retomou a  reunião; 

repassou  quais  os  itens  seriam discutidos  naquele  período  e  que 

todos  os  posicionamentos  eram  muito  importantes,  por  isso, 

precisariam consolidar cada um dos temas. Item 03: Discussão sobre 

Regimento Interno do Colegiado Setorial de Moda: O Sr.  Marcelo 

Veiga  (Coordenador-Geral  do  CNPC)  ressaltou  a  importância  da 

aprovação do Regimento Interno e ainda que se não aprovassem o 

mesmo naquele dia,  que poderiam utilizar o regimento interno do 

Conselho;  Iniciou  a  leitura  do  Regimento  Interno  do  Colegiado 

Setorial de Moda, qual seja: “REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO 

SETORIAL  DE  MODA  –  CONSELHO  NACIONAL  DE  POLÍTICA 

CULTURAL. Art. 1º O Colegiado Setorial de Moda é órgão integrante 

da estrutura do Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC, nos 

termos do art. 6º e do art. 9º do Decreto nº 5.520, de 24 de agosto 

de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973, de 7 de outubro de 2009. 
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Art. 2º  O Colegiado Setorial de Moda é integrado por um Plenário,  

que será presidido pelo Secretário-Geral do CNPC, cabendo-lhe, além 

do voto  pessoal,  o  de  qualidade.  §  1º  A  condução dos  trabalhos 

deverá observar, no que couber e subsidiariamente, o disposto no 

Regimento Interno do CNPC.§ 2º Na ausência do Secretário-Geral do 

CNPC o Plenário será presidido pelo Coordenador-Geral do CNPC, ou 

por  pessoa  por  ele  indicado.  Art.  3º  Compete  ao  Plenário  do 

Colegiado  de  Moda:  I  –  debater,  analisar,  acompanhar,  solicitar 

informações  e  fornecer  subsídios  ao  CNPC  para  a  definição  de 

políticas, diretrizes e estratégias relacionadas ao setor de Moda; II – 

revisar,  acompanhar  e  avaliar  as  diretrizes  do  Plano  Nacional  de 

Moda; III – promover o diálogo entre poder público, sociedade civil e 

os agentes culturais, com vistas a fortalecer a economia da cultura e 

a circulação de idéias, de produtos e de serviços, assegurada a plena 

manifestação da diversidade das expressões culturais; IV – propor e 

acompanhar  estudos  que  permitam  identificação  e  diagnósticos 

precisos  da cadeia  produtiva,  criativa e mediadora relacionada ao 

setor;  V  –  promover  pactos  setoriais  que  dinamizem os  arranjos 

produtivos  relacionados  ao  setor  nos  planos  nacional,  regional  e 

local;  VI  –  incentivar  a criação de redes  sociais  que subsidiem a 

formulação, a implantação e a continuidade de políticas públicas no 

respectivo setor; VII – estimular a integração de iniciativas sócio-

culturais  de  agentes  públicos  e  privados  de  modo  a  otimizar  a 

aplicação de recursos para o desenvolvimento das políticas culturais; 

VIII– estimular a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios  para  a  formulação,  realização,  acompanhamento  e 

avaliação de políticas públicas na área da cultura, em especial  as  

atinentes ao setor de Moda; IX – subsidiar o CNPC na avaliação das 

diretrizes e no acompanhamento do Plano Nacional de Cultura; X –  

propor  parâmetros  para  a  elaboração  de  editais  públicos  e  de 

políticas de fomento ao setor de Moda e para a criação e avaliação 

da execução dos diversos mecanismos de incentivo cultural;  XI  – 
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receber  as  informações  necessárias  para  a  avaliação  e  o 

aprimoramento dos editais aprovados e publicados; XII– auxiliar o 

CNPC  em  matérias  relativas  ao  setor  de  Moda,  respondendo  às 

demandas do Plenário; XIII – incentivar a valorização das atividades 

e  modalidades  de  exercício  profissional  vinculadas  ao  Colegiado 

Setorial de Moda, além da formação de profissionais do setor; XIV – 

incentivar a promoção de atividades de pesquisa e formação; XV – 

estimular a promoção e o apoio de ações voltadas para a mediação 

da  área  específica;  XVI  –  subsidiar  o  Plenário  na  elaboração  de 

resoluções,  proposições,  recomendações  e  moções  no  âmbito  do 

CNPC e do Sistema Federal de Cultura – SFC; XVII – debater e emitir 

parecer sobre consulta que lhe for encaminhada pelo CNPC; Art. 4º  

O  Plenário  do  Colegiado  Setorial  de  Moda  será  composto  por, 

titulares e suplentes, representantes do poder público e da sociedade 

civil nomeados pelo Ministro de Estado da Cultura, conforme segue:I 

–  5  (cinco)  representantes  do  Poder  Público,  escolhidos  dentre 

técnicos  e  especialistas  indicados  pelo  Ministério  da  Cultura  e/ou 

pelos órgãos estaduais, distrital e municipais relacionados ao setor e 

seus suplentes; II – 15 (quinze) representantes da sociedade civil  

organizada. § 1º As indicações e escolhas dos representantes citados 

nos incisos I e II deste artigo observarão, quando couber, normas 

publicadas pelo Ministério da Cultura. § 2º É membro nato do poder 

público  o  representante  da entidade finalística  integrante  do SFC, 

cujas atribuições correspondam ao campo setorial de Moda. § 3º A 

representação  da sociedade civil,  nos  termos do inciso  II,  deverá 

contemplar  as  cinco  macrorregiões  administrativas  e  buscar 

representantes  dos  segmentos:  artístico-criativo;  produtivo-

comercial  e  associativo-acadêmico.  §  4º  Para  dirimir  eventuais 

conflitos  de  interesses,  o  Ministro  de  Estado  da  Cultura  poderá 

indicar  até  3  (três)  membros  de  reconhecida  atuação  no  setor 

atinente. § 5º O mandato dos representantes do poder público será 

de  um  ano,  improrrogável,  a  contar  da  data  da  posse,  sendo 
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permitida  uma  única  recondução.  §  6º  O  mandato  dos 

representantes da sociedade civil será de dois anos, improrrogável, a  

contar da data da posse, sendo permitida uma única recondução. §  

7º  Cada titular  terá  um suplente,  escolhidos  no  mesmo processo 

eleitoral. Art. 5º Temas transversais serão remetidos ao Plenário do 

CNPC, que deliberará sobre a conveniência e oportunidade de criação 

de Grupo de Trabalho ou Comissão Temática. Parágrafo único. Os 

grupos de trabalho e comissões temáticas constituídos poderão, caso 

necessário,  solicitar  a  participação  de  especialistas  da  área,  por 

indicação  do  Colegiado  Setorial  de  Moda,  em consonância  com o 

Regimento  Interno  do  CNPC.  Art.  6º  As  reuniões  ordinárias  do 

Colegiado  Setorial  de  Moda  serão  semestrais,  podendo  ter  sua 

periodicidade  elevada,  excepcionalmente,  em  razão  de  Plano  de 

Trabalho apresentado e aprovado pela Coordenação-Geral do CNPC. 

Parágrafo único. O Presidente do Colegiado Setorial de Moda poderá 

convocar extraordinariamente o colegiado, a qualquer tempo. Art. 7º 

As reuniões do Colegiado Setorial de Moda serão públicas, instaladas 

com a presença da maioria simples de seus membros e convocadas 

pelo Secretário-Geral do CNPC. § 1º As reuniões serão realizadas, 

preferencialmente, em Brasília. § 2º Além das reuniões, o colegiado 

Setorial de Moda também utilizará recursos tecnológicos como meio 

de intensificar seus debates, especialmente videoconferências, fóruns 

de  discussão  na  internet  e  mecanismos  públicos  de  consulta  não 

presenciais, a serem viabilizados pelo Ministério da Cultura. § 3º As 

atividades e decisões tomadas nas reuniões serão registradas em ata 

própria e tornadas públicas através da página eletrônica do CNPC na 

Internet. § 4º As reuniões deverão ser realizadas, preferencialmente, 

em datas não coincidentes com outras instâncias do CNPC. Art. 8º As 

decisões do Colegiado Setorial de Moda serão tomadas por maioria 

simples  de  votos,  salvo  o  disposto  no  art.  14  deste  Regimento 

Interno.  § 1º O exercício  do direito a voz e voto é privativo dos 

membros titulares ou, na sua ausência,  dos respectivos suplentes  
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eleitos  na  forma do  art.  4º  deste  Regimento  Interno,  não  sendo 

permitido seu exercício por representantes, mesmo que qualificados. 

§  2º  Todos  os  documentos,  relatórios  e  atas  de  reuniões  –  

presenciais ou remotas – produzidos pelo Colegiado Setorial de Moda 

deverão ser postos à disposição em sítio eletrônico, remetidos aos 

membros do colegiado e arquivados pelo Ministério da Cultura. Art.  

9º  A matéria  a  ser  submetida à  apreciação do Plenário  pode ser 

apresentada  por  qualquer  membro  e  constituir-se-á  de:  I  – 

recomendação,  quando  se  tratar  de  manifestação  sobre 

implementação  de  políticas,  programas  públicos  e  normas  com 

repercussão na área de Moda; e II – moção, quando se tratar de 

outra manifestação dirigida ao Poder Público e/ou à sociedade civil  

em caráter de alerta,  comunicação honrosa ou pesarosa. § 1º As 

recomendações  serão  encaminhadas  à  Secretaria-Executiva  do 

CNPC,  que  as  colocarão  na  pauta  da  instância  apropriada  do 

Conselho para análise e tramitação, conforme ordem cronológica de 

apresentação  ou  atendendo  às  prioridades  fixadas  pelo  Colegiado 

Setorial de Moda. § 2º As recomendações e moções serão datadas e 

numeradas em ordem distinta,  cabendo à Secretaria-Executiva do 

CNPC  coligi-las,  ordená-las  e  indexá-las.  §  3º  As  moções 

independem  de  apreciação  por  outras  instâncias  do  Conselho, 

devendo  ser  votadas  na  reunião  plenária  que  forem 

tempestivamente apresentadas ou, não havendo quorum ou tempo 

hábil para fazê-lo, na reunião subseqüente. Art. 10. A articulação das 

agendas e a pauta de trabalho serão elaboradas e desenvolvidas pela 

Secretaria-Executiva do CNPC, em comum acordo com o Plenário do 

Colegiado Setorial de Moda. Art. 11. A participação dos membros do 

Colegiado Setorial de Moda é considerada prestação de serviço de 

relevante interesse público, não sendo remunerada. Art. 12. Poderão 

ser convidadas, pelo Plenário do Colegiado Setorial de Moda, para 

participarem de reuniões específicas, com direito a voz e sem direito  

a voto, pessoas e instituições relacionadas a assuntos que estejam 
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sendo objeto  de análise.  Parágrafo  único.  A  presença de pessoas 

convidadas não será computada para efeito de quorum das reuniões 

do Colegiado. Art. 13. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber,  

as  normas  estabelecidas  pelo  Regimento  Interno  do  Plenário  do 

CNPC. Parágrafo único. As dúvidas surgidas na aplicação do presente 

Regimento Interno serão solucionadas pelo Plenário do CNPC, que, 

observada  a  legislação  vigente,  estabelecerá  normas 

complementares relativas ao funcionamento do Colegiado de Moda e 

à  ordem  dos  trabalhos.  Art.  14.  O  presente  Regimento  Interno 

poderá ser alterado mediante proposta do Plenário, com aprovação 

de dois terços dos membros do Colegiado. Art. 15. Este Regimento  

Interno deverá ser encaminhado ao Plenário do CNPC e submetido à  

aprovação do Ministro de Estado da Cultua.  O Sr.  Marcelo Veiga 

(Coordenador-Geral do CNPC) observou que todos ali foram eleitos 

para o biênio; nove Colegiados começaram em abril e os mandatos 

deles  irão  até  abril,  como  não  podem  ter  mandatos  com  datas 

diferenciadas, e o que foi acatado foi que o mandato é para biênios, 

nesse  caso,  será  de  2010  e  2011;  abriu  oportunidade  para 

esclarecimentos de dúvidas sobre o Regimento Interno e o colocou 

em  votação.  Não  havendo  manifestações  contrárias  e 

suficientemente debatido foi considerado aprovado por unanimidade 

o  Regimento  Interno  do  Colegiado  Setorial  de  Moda.  Item  04  – 

Escolha dos Representantes do Setor de Moda para o CNPC: O Sr. 

Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) relembrou da escolha 

do  Sr.  Fernando  Pimentel  que  foi  embora  pela  parte  da  manhã, 

apoiando como titular o Sr. Ronaldo e como suplente a Sra. Goya. O 

Sr.  Gustavo Vidigal  (Secretário Geral do CNPC) observou que de 

março de 2010 até novembro de 2010 caminharam muito, e que a 

sua avaliação era que conseguiram estabelecer uma pauta conjunta 

em torno desse segmento; ressaltou que o seminário da Bahia foi 

fundamental, deram passos firmas, mas essa reunião era de fato o 

passo mais firme que dariam, elegendo essa pessoa para representá-
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los; explicou que esse eleito estaria presente no Plenário,  seria o 

diálogo permanente entre eles, essa pessoa será o grande articulador 

do ponto de vista do Ministério da Cultura, por exemplo, amanhã 

começará o seminário de cultura solidária, organizado pelo Ministério 

do  Trabalho  com participação  do  Ministério  da  Cultura,  caso  eles 

queiram que o setor Moda esteja representado, quem irá representar 

será  esse  representante,  titular  ou  suplente;  sugeriu  que 

conversassem  entre  eles  para  avaliarem  quem  tinha  essa 

disponibilidade, que se quisessem fazer votação poderiam, e ainda 

que  a  idéia  era  que  fizessem  o  ano  da  Moda.  A  Sra.  Maria 

Auxiliadora dos Santos Goya Lopes (Eixo Criativo) retirou a sua 

candidatura  tanto  para  titular  quanto  suplente.  O  Sr.  Ronaldo 

Moreira Fraga (Eixo Criativo) permaneceu como candidato a titular. 

A Sra. Evelise Anicet Ruthschilling (Eixo Associativo/Institucional) 

disse  que  cada  momento  é  um  novo  momento  de  reflexão,  e 

ressaltou a importância do comprometimento com a cultura, e que 

deveriam pensar no Brasil como um todo. O Sr. Fernando Augusto 

Hage Soares (Região Nordeste) solicitou que olhassem para o Brasil 

de  outra  forma  por  completo,  pois  na  Amazônia  eles  não  têm 

dinheiro e nem nada para fazer Moda, e que a disparidade era muito 

grande;  reiterou  a  importância  de  que  os  dois  representantes  de 

Moda no Plenário tivessem essa visão de olhar para o Brasil de todos 

os cantos, que olhassem de verdade para o Norte. O Sr.  Luciano 

Cenci  (Região Nordeste)  relatou  sobre  o  canal  de  comunicação e 

solicitou  força  para  que  esse  canal  ficasse  mais  estreito  e 

incentivasse  essa  parte.  O  Sr.  Lucas  da  Rosa  (Região  Sul)  se 

candidatou  para  suplente.  O  Sr.  Ronaldo  Moreira  Fraga (Eixo 

Criativo) relatou que existiam mil razões para entrar e representar a 

todo o setor,  disse que se candidatou pelo  número de votos  que 

recebeu  em  Salvador,  sendo  assim,  se  sentia  com  o  mínimo  da 

obrigação de honrar isso; disse ainda que independente de ser titular 

ou suplente o importante seria a alternância para não sobrecarregar 
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a responsabilidade em uma só pessoa. O Sr. Paulo Roberto Borges 

Jorge (Eixo  Empresarial)  se  candidatou  a  suplente,  entendendo 

exatamente  esse  aspecto  da  alternância.  O  Sr.  Marcelo  Veiga 

(Coordenador-Geral do CNPC) colocou em votação a indicação do Sr. 

Ronaldo Moreira  Fraga para titular  do Plenário e foi  aprovado por 

unanimidade; colocou em votação a indicação dos Sr. Paulo Roberto 

Borges Jorge e do Sr. Lucas da Rosa para suplência do Plenário do 

CNPC, tendo oito e quatro votos cada um, respectivamente. Sendo 

assim, o Colegiado Setorial de Moda elegeu seus representantes para 

compor o  Plenário  do CNPC.  Por  unanimidade,  o  estilista  Ronaldo 

Fraga assumirá a cadeira de titular do Conselho, tendo o empresário 

Paulo Borges Jorge como suplente,  com maioria dos votos.  O Sr. 

Gustavo  Vidigal  (Secretário  Geral  do  CNPC)  acrescentou  que  a 

pessoa eleita será a grande articuladora do segmento, do ponto de 

vista  do  Ministério  da  Cultura,  e  terá  o  papel  de  representação 

política; ressaltou que algumas coisas eram permanentes e que a 

questão da regionalidade sempre aparecia em todas as discussões 

das mais  diversas áreas,  afinal  o Brasil  é  um país  muito grande; 

observou que se Moda estabelecer uma agenda e pautas concretas 

com outras áreas ganhará uma força muito maior; anunciou a data 

da última reunião do CNPC do ano de 2010, sendo nos dias 07 e 08 

de  dezembro.  Item  05  –  Cultura  e  Educação  –  Consulta  ao 

Colegiado:  O  Sr.  Gustavo  Vidigal  (Secretário  Geral  do  CNPC) 

informou  que  seria  importante  que  elaborassem  um  documento 

formalizando o entendimento do Colegiado de Moda e consolidando 

diretrizes com o entendimento educacional; relatou que quando se 

agrega  cultura  à  educação  se  vai  muito  mais  longe;  sugeriu  que 

poderiam consolidar do ponto de vista da Moda, diretrizes e desse 

modo influenciar políticas que vão ser elaboradas a partir do ano que 

vem, e que sendo assim, possam sentir o resultado disso no meio do 

ano que vem. O Sr.  Marcelo Veiga  (Coordenador-Geral do CNPC) 

mostrou a apresentação do Sr. André Lázaro da última reunião do 
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Conselho;  informou  que  o  material  estava  nas  pastas  que  foram 

distribuídas no início da reunião e solicitou que todos dessem uma 

olhada,  lembrando  que  o  documento  elaborado  por  eles  seria 

entregue em mãos aos ministros de Cultura e de Educação; solicitou 

que alguém se candidatasse como relator para a elaboração desse 

documento  dado  ao  adiantado  da  hora.  Após  deliberações,  ficou 

definido  que  como  relatores  responsáveis  pela  elaboração  do 

documento  a  Sra.  Francisca  Raimunda  Nogueira  Mendes  e  o  Sr. 

Lucas da Rosa. A Sra. Camila Fagner de Carvalho e Costa (Região 

Centro-Oeste)  reforçou  que  seria  importante  no  documento 

constasse um reforço do à atuação do SENAI, pois era importante 

essa instituição para o âmbito da formação técnica, de gestão, de 

vestuário e principalmente de mão-de-obra. O Sr.  Paulo Roberto 

Borges  Jorge (Eixo  Empresarial)  perguntou  sobre  moda/design, 

essa questão que tem afligido a área acadêmica,  perguntou onde 

exatamente residia o problema; relatou que entendia que o problema 

do currículo das universidades era a descimento de seu valor e a 

mudança da valorização do currículo técnico, mas que mesmo assim 

isso tudo não estava claro para ele. O Sr. Ronaldo Moreira Fraga 

(Eixo Criativo) informou que fez uma pós-graduação na Parsons em 

Nova York em 1994, e que para ele, que tinha saído de uma escola 

precária no Brasil, ficou impressionado com o caráter interdisciplinar 

que tinha a  Parsons;  relatou que ele mesmo montava sua carga, 

escolhia  as  disciplinas,  o  que  existia  era  um  foco  em  pesquisa, 

portanto, que talvez fosse esse o momento de pensar na identidade 

do  ensino  de  moda  no  Brasil  e  que  no  Brasil  suam  muito  para 

conseguir o mínimo do mínimo. O Sr. Paulo Roberto Borges Jorge 

(Eixo Empresarial) ressaltou que acredita muito na junção da cultura 

com a educação; relatou que brasileiro até 30 anos atrás via roupa, 

só via moda se viesse de Paris ou de fora, hoje sim brasileiro vê a 

moda. A Sra. Márcia Luíza Freitas Ganem (Eixo Criativo) falou da 

dinâmica de treinamento e das atividades muito próximas com um 
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vínculo muito grande a prefeituras e estados, que tem uma visão 

muito grande do que é privado. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-

Geral do CNPC) após o pequeno intervalo para o Coffee Break passou 

a palavra para a relatora Sra. Francisca ler o esboço da proposta e 

informou que se tivessem algo a acrescentar ou sugeriram poderiam 

fazê-lo através de e-mail, e assim finalizariam o documento. A Sra. 

Francisca  Raimunda  Nogueira  Mendes  (Eixo 

Associativo/Institucional) informou  que  enumerou  quatorze 

propostas, quais algumas como Pensar identidade do ensino de Moda 

no Brasil,  Fomentar,  Fortalecer indústria têxtil,  Criação de acervos 

públicos, bibliotecas, Reconhecimento da cadeia produtiva, Incluir as 

disciplinas  de  gestão,  Criação  da  caravana  da  Moda,  Seminários 

regionais atrelados que envolvem MEC e MinC, etc. O Sr.  Marcelo 

Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) sugeriu que introduzissem três 

parágrafos  para  desenvolvimento  do  texto;  propôs  que  a  Sra. 

Francisca sistematizasse e enviasse em formato de texto para o  e-

mail do CNPC até o dia 26/11, e assim, o Conselho por sua vez, 

enviaria aos conselheiros no mesmo dia para revisarem por alguns 

dias; informou que os conselheiros enviariam o documento de volta 

ao e-mail do CNPC até o 1º/12, e que quem não enviasse nada de 

sugestão até esse dia subentender-se-ia que o aprovaram como tal. 

O Sr.  Ronaldo Moreira Fraga (Eixo Criativo) ressaltou que seria 

importante que estivesse no parágrafo introdutório o Brasil como o 

país que mais tem escola de Moda no mundo e padece de todas as 

dificuldades. O Sr. Paulo Roberto Borges Jorge (Eixo Empresarial) 

sugeriu  enviar  esse  documento  para  os  quinze  suplentes  para 

envolvê-los  no  que  está  acontecendo.  O  Sr.  Marcelo  Veiga 

(Coordenador-Geral do CNPC) ressaltou que teriam o blog da Moda, 

e  que  jogar  essa  responsabilidade  para  o  titular  acabaria  o 

sobrecarregando; avisou que eles receberão as senhas para acesso 

restrito no site e que seria importante alguém da área avaliasse esse 

filtro  por  causa  do  conhecimento;  ressaltou  que  não  era  para 
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censurar, era para moderar, e que então o Sr. Paulo Roberto Borges 

Jorge  ajudará  o  CNPC  nessa  moderação.  O  Sr.  Lucas  da  Rosa 

(Região Sul) avisou que fizeram um texto, mas que teriam que fazer 

uma contextualização. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do 

CNPC)  ressaltou  ainda  que  essa  tomada  de  decisão  política  em 

relação da pauta do ano que vem era muito importante, pois não 

sabem quem será a equipe da próxima gestão, então independente 

de quem fosse continuar, como compromisso queriam entregar as 

reivindicações do Colegiado; propôs a ler o texto e dar um prazo para 

eles fecharem o documento, e enviarem depois o texto final para o 

CNPC, qual seja: “Viemos através dessa desejar a Vossa Senhoria 

uma boa condução no que tange as políticas  culturais  brasileiras.  

Nesta oportunidade, nós do Colegiado Setorial de Moda aproveitamos 

para propor a  aprovação do Plano Setorial  de Moda garantindo a  

efetivação do reconhecimento do setor de moda a partir do ponto da 

diversidade cultural  brasileira.  Além disso, sugerimos a criação de 

uma assessoria especial de moda para auxiliar o referido Colegiado 

de Vossa Senhoria na condução do processo de urbanização da moda 

e cultura. Nesse sentido consideramos pertinente solicitar também o 

seu apoio em eventos regionais com o objetivo de integrar, articular  

e construir mecanismos de representação do setor”.  O Sr.  Robert 

Guimarães  Baptista  (Região  Sudeste)  reiterou  a  importância  do 

momento que tem hoje, que é a consultoria realizada pela Sra. Didi, 

mas  que  no  crescente  de  recomendações  aponta  num  primeiro 

momento  a  criação  de  uma  assessoria  nacional,  num  segundo 

momento  de  uma coordenação  nacional  e  num terceiro  momento 

uma instituição; indicou a continuidade da Sra. Didi  não só como 

consultora, mas sim como assessora nacional dos trabalhos. A Sra. 

Márcia Luíza Freitas Ganem  (Eixo Criativo) solicitou como ponto 

de  pauta  que  a  Funarte  esteja  na  próxima  reunião.  A  Sra.  Didi 

informou que estão desenvolvendo vários editais de Moda, mas que 

estão pensando nisso. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do 
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CNPC) informou as sugestões de pauta poderiam ser enviadas até o 

dia 10 de dezembro; ressaltou que era uma opção política de optar 

pela criação ou pelo elo de discussão ou de institucionalização do 

segmento. Nada mais havendo a ser deliberado naquele momento, o 

Sr.  Marcelo  Veiga  (Coordenador-Geral  do  CNPC)  parabenizou  e 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 1ª Reunião 

Ordinária do Colegiado de Moda. 
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