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Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e onze, no 1 

Edifício Parque Cidade Corporate, localizado no SCS, Quadra 09, 2 

Lote C, Torre B, 12º andar, Sala de Reuniões, em Brasília DF, se deu 3 

a 3ª Reunião Ordinária do Colegiado Setorial de Moda, sob a 4 

Coordenação da Ilustríssima Senhora Coordenadora-Geral do 5 

Conselho Nacional de Política Cultural, CNPC, Maria Helena 6 

Signorelli, tendo como convidados: A Sra. Luciana Lima Guilherme, 7 

Diretoria de Empreendedorismo Gestão e Inovação da Secretaria de 8 

Economia Criativa; A Senhora Ticiana Egg, da Secretaria de 9 

Políticas Culturais; A Senhora Micaela Neiva, da Coordenação-Geral 10 

de Projetos Especiais, da Secretaria de Economia Criativa; Os 11 

conselheiros do Colegiado Setorial de Moda, Senhoras e Senhores: 12 

Ana Teresa Araújo Vasconcelos, FUNARTE; Disney da Costa 13 

Rezende, Especialista; Fernando Augusto Hage Soares, Região 14 

Norte; Flávio Gloria Caminhada Sabra, Eixo Associativo/Institucional; 15 

Francisca Raimunda Nogueira Mendes, Eixo 16 

Associativo/Institucional; Geni Ródio Ribeiro, Eixo Criativo; Lucas da 17 

Rosa, Região Sul; Luciano Cenci, Região Nordeste; Márcia Luiza 18 

Freitas Ganem, Eixo Criativo; Maria Auxiliadora dos Santos Goya 19 

Lopes, Eixo Criativo; Maria Eunice de Souza Habibe, Eixo 20 

Empresarial; Ronaldo Moreira Fraga, Eixo Criativo; Ilse M. B 21 

Guimarães, Ana Caroline Suzuki Bellucci, MDIC/SDP; Suiá Rocha, 22 

Assessora Técnica do Conselho Nacional de Política Cultural. A 23 

Senhora Maria Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC,  24 

deu início à reunião informando a presença da Senhora Luciana 25 

Lima Guilherme da Secretaria de Economia Criativa, do Senhor 26 

Ronaldo Fraga e da Senhora Ilse. Em seguida leu a pauta do dia que 27 

seria: os informes da Secretaria de Economia Criativa e os informes 28 

do Senhor Ronaldo. Ressaltou que durante ou depois dos informes 29 

iria ser aberto um tempo para esclarecimentos, perguntas e debates. 30 

E que os assuntos pendentes do dia anterior seriam tratados no 31 

período da manhã. E que quanto aos assuntos levantados pelo 32 

Senhor Luciano no dia anterior também seria vistos com a Secretaria 33 

de Economia Criativa. Em seguida deu início aos informes passando 34 

a palavra a Senhora Luciana Guilherme. A Senhora Luciana Lima 35 

Guilherme, da Secretária de Economia Criativa, manifestou-se 36 

cumprimentando a todas e a todos. Falou ter sido bem representada 37 
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na reunião do dia anterior pela Senhora Micaela Neiva e justificou 38 

não ter podido estar presente, pois se encontrava participando da 39 

criação de um Birô de Serviços, da Criativa Birô. Em seguida falou 40 

sobre o Plano, e que o plano continha as políticas, ações e diretrizes 41 

para 2014, período de sua gestão na secretaria Que a Criativa Birô 42 

era um espaço do ministério em parceria com o Sistema S e com os 43 

bancos para dar apoio e suporte aos profissionais dos setores 44 

criativos. Que seria um espaço também de formação e explicou 45 

como se daria o trabalho de formação no país. Que o Criativa Birô 46 

teria uma sede nas capitais e os Observatórios Estaduais de 47 

Economia Criativa que ficaram sediados nas universidades e que os 48 

observatórios seriam grandes articuladores. Que em paralelo estaria 49 

sendo feita uma articulação com o Instituto de Pesquisas Estaduais e 50 

também com a Fundação de Amparo as Pesquisas, FAPS. Que o 51 

Criativa teria uma relação de campo, mas alimentando dos 52 

observatórios, das escutas dos colegiados. E que seria impossível 53 

criar um Criativa que atendesse a todos os estados. Que nesse 54 

sentido o Criativa era construído através de um projeto e consolidado 55 

de uma avaliação e de uma crítica da sua implementação. Que isso 56 

seria muito bom, pois ele irá ganhando força e forma necessária para 57 

a região em que está sediado. Ressaltou a grande parceria da 58 

GEPOI de Goiânia para com a Secretaria. E já estaria sendo fechado 59 

um convênio para a implementação no ano de 2012 do Criativa em 60 

cinco estados que seriam: Pernambuco, Goiás, Acre, Minas, Rio 61 

Grande do Sul. E que as cidades sedes da Copa seriam 62 

contempladas também, que a negociação se daria em Janeiro 63 

próximo. Mas, a ideia seria estabelecer em todas as unidades da 64 

federação. Continuando falou das propostas da secretaria e passou 65 

a palavra ao Senhor Ronaldo Fraga. O Senhor Ronaldo Moreira 66 

Fraga, Eixo Criativo, manifestou-se cumprimentando a todos e 67 

pedindo desculpas por não ter estado presente na reunião no dia 68 

anterior. Continuando falou sobre a grande festa que havia 69 

acontecido na 15ª Reunião do CNPC com a presença do Ministro da 70 

Educação, Fernando Haddad e que houve comemoração dos dois 71 

ministérios. Que o primeiro o Ministro Haddad falou sobre o 72 

panorama geral da Educação no país e citou o exemplo da 73 

Alemanha que estaria celebrando 40 anos de trabalho juntas, 74 
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Educação e Cultura. Ressaltou ter achado super interessante esse 75 

assunto e ressaltou que já havia falado no mesmo assunto na última 76 

reunião com relação à moda, com foco na Educação e Formação. A 77 

Senhora Maria Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC, 78 

manifestou-se informando ao Senhor Ronaldo e a Senhora Luciana 79 

sobre o que havia acontecido na reunião do dia anterior, o que havia 80 

ficado o que havia ficado pendente, que seria a discussão de oito 81 

metas do Plano Nacional e a inclusão de mais três metas sugeridas 82 

pelo Senhor Luciano e que havia a necessidade de se terminar essa 83 

análise das metas. Que ficaram para serem discutidos na presente 84 

reunião os pontos de pautas sugeridos pelo Senhor Ronaldo na 85 

reunião anterior e que o colegiado deveria tomar a decisão de como 86 

dar continuidade a reunião. Que também seria um ponto de pauta 87 

para todos os colegiados a renovação dos colegiados setoriais que 88 

ocorreria em abril de 2012. E que na parte da manhã da reunião 89 

poderia ser discutido assuntos específicos entre o colegiado e a 90 

secretaria e também voltar à discussão das metas que ficaram 91 

pendentes. O Senhor Ronaldo Moreira Fraga, Eixo Criativo, 92 

sugeriu que se continuasse a discussão das metas e em cima da 93 

discussão a questão ou questões sobre Moda, Educação e 94 

Formação ficaria mais elucidada e com isso se teria mais 95 

embasamento para proposta de moções ou caminhos para projetos. 96 

A Senhora Luciana Lima Guilherme, da Secretária de Economia 97 

Criativa, manifestou-se dizendo que a seu ver a área de formação 98 

seria como eixo da meta. Sugeriu que fosse feito um exercício de 99 

visualizar as metas e vê de forma a formação contribui. O Senhor 100 

Flávio Gloria Caminhada Sabra, Eixo Associativo/Institucional, 101 

manifestou-se falando da preocupação que se deveria ter ao 102 

conversar com o Ministério da Educação e da Cultura, de pensar que 103 

através da Educação de Base poderia se conseguir passar um 104 

sentimento de Economia Criativa, responsabilidade social e como 105 

mudar isso. E que do seu ponto de vista através da Educação isso 106 

poderia ser mudado. E que se for se falar das questões em cultura o 107 

êxito disso só será alcançado daqui a vinte, trinta anos. A Senhora 108 

Luciana Lima Guilherme, da Secretária de Economia Criativa, 109 

concordou com o que foi dito pelo Senhor Flávio e ressaltou que a 110 

secretaria estaria pensando numa ação de base não só para 111 
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crianças e adolescentes e, sim, numa ação de tudo ao mesmo 112 

tempo. Que sabia que teria que trabalhar para daqui há vinte, trinta 113 

anos, mas também teria que se trabalhar para amanhã, depois, para 114 

cinco anos. E que dentro do acordo entre o MinC e o MEC estaria se 115 

trabalhando desde o Ensino Fundamental e que a Secretaria de 116 

Economia Criativa já estaria construindo uma ação junto ao Ensino 117 

Médio Inovador, um programa do MEC, e que o MinC irá entrar com 118 

conteúdo de Economia Criativa, com atividades ligadas a área, 119 

ressaltou que isso já seria uma ação concreta, pois já estaria com o 120 

processo iniciado. Que outro projeto junto com o MEC seria do 121 

Estágio Criativo, para trabalhar alunos de Ensino Médio e de 122 

Universidades para estagiar e que nesse caso o MinC teria que fazer 123 

uma articulação com as instituições. E que teria um projeto no MEC, 124 

com projeção até 2014, de criação de vários pólos de arte e cultura 125 

junto aos Institutos Federais Tecnológicos. E que o MinC já estaria 126 

sentando com o MEC para discutir a participação do MinC nesses 127 

espaços de arte e cultura. Seja na formação da arte ou da Economia 128 

Criativa potencializando esses espaços, porque muitos pólos serão 129 

criados no interior. E que os pólos serão grandes articuladores no 130 

território. E que a seu a atuação do MinC e MEC juntos seria a base 131 

de se atingir todas as metas. A Sra. Márcia Luiza Freitas Ganem, 132 

Eixo Criativo, manifestou-se dizendo que gostaria de chamar 133 

atenção para a transmissão do Saber Tradicional. E que estaria 134 

sentindo o desejo de todos os designers do mundo inteiro saber as 135 

tradições artesanais das comunidades produtivas. O Senhor 136 

Ronaldo Moreira Fraga, Eixo Criativo, disse que gostaria de deixar 137 

claro que quando fala de Educação e Formação não estaria falando, 138 

exclusivamente, do meio acadêmico. E que a seu ver em termos 139 

mercadológico da Moda o Brasil estaria bem. Mas, quando se fala 140 

em qualidade e transformação e, principalmente se colocar uma 141 

meta que daqui dez, vinte anos o Brasil tenha Escolas de Moda com 142 

Ensino de Moda que provoque desejo do mundo inteiro vir estudar 143 

no Brasil. E que esse era o momento do Brasil aproveitar o vácuo 144 

existente no mundo com relação à formação na moda. Que o Brasil 145 

dentro da formação deveria cobrar no último ano do Ensino de Moda 146 

o intercâmbio mesmo ele sendo feito no Brasil. Havendo troca entre 147 

os estados com indústrias e os estados com os saberes tradicionais. 148 
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E que a seu ver a grande contribuição que a Moda poderia fazer e 149 

dar no momento seria pensar a formação até a prática. E que o seu 150 

trabalho e o da Márcia era um trabalho de formação e educação. 151 

Informou que estaria recebendo em média duzentos a trezentos 152 

pedidos de estágio por mês do mundo inteiro, das Escolas da 153 

Suécia, da Dinamarca e do Japão que queriam vir ao Brasil fazer 154 

estágio de graça na sua confecção. Ressaltou não haver emprego 155 

para tanta gente, mas não existia principalmente um estímulo de 156 

pensar de forma criativa da relação da Moda com outras frentes da 157 

Cultura. E que apesar de se ter o Conselho, o Colegiado o problema 158 

permanecia, pois o setor de moda estaria sendo visto como setor 159 

cultural e que isso ainda estaria demandando muita discussão e 160 

disse sentir muita falta no CNPC de se pensar uma relação 161 

interdisciplinar da Moda com todas as frentes. E que a Moda, hoje, 162 

seria o vetor de comunicação que mais consegue fazer isso. E que 163 

outra história seria a Isenção Fiscal, das microempresas que 164 

envolvem formação de pessoal. E ao seu ver esse trabalho das 165 

microempresas na formação é importante para tornar o Curso 166 

Técnico de Moda mais eficiente no Brasil. E ressaltou gostar muito 167 

do que a Luciana estaria falando. Ressaltou que alguns de seus 168 

projetos estariam sendo usados pela Secretaria de Cultura de Minas 169 

Gerais dentro dos APLs com o Sistema S. E que em Minas seria o 170 

único lugar em que o Sistema S funcionava. E que a seu ver 171 

somente uns quatro SEBRAE no Brasil estaria fazendo um trabalho 172 

com relação à Moda. E que a seu ver no Estado da Bahia o SEBRAE 173 

poderia estar fazendo um trabalho melhor. Falou das dificuldades de 174 

se fazer um trabalho de um extremo a outro no país com relação à 175 

parte financeira, locomoção e outros pontos com relação à logística. 176 

E que gostaria de saber de que forma a Secretaria de Economia 177 

Criativa poderia contribuir com isso tudo. O Sr. Lucas da Rosa, 178 

Região Sul, manifestou-se dizendo ter estado presente junto com o 179 

Flávio no Quarto Simpósio de Moda e Tecnologia na Universidade de 180 

Caxias do Sul e que haviam começado um documento com as 181 

universidades presentes trabalhando a questão da mobilidade 182 

acadêmica dentro do país. E que se houvesse interesse poderia 183 

passar uma cópia do documento a todos e perguntou ao senhor 184 

Ronaldo se gostaria de dar alguma sugestão. Que uma das coisas 185 
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que houve reclamação seria a questão do aluno sair da universidade 186 

e não ter a parte prática ou até mesmo a parte de um mínimo de 187 

experiência para não chegar tão cru ao mercado. Que o aluno possa 188 

ter experiência em outras universidades, outros lugares para com 189 

isso ter o seu trabalho enriquecido. Ressaltou haver uma distinção 190 

entre a prática no Ensino Superior e no Ensino Técnico, mas ao 191 

mesmo tempo são interessantes. E que dentro da parte técnica seria 192 

importante o aluno ter um viés com a comunidade empresarial ou 193 

regional, mas seria necessário um apoio financeiro a alunos com 194 

essa dificuldade financeira. E ressaltou a importância dos convênios 195 

com outras universidades fora do país, isso é de ser apoiado e ter 196 

recursos para esses convênios.  A Sra. Ilse M. B. Guimarães, 197 

manifestou-se dizendo ser representante mais do setor produtivo de 198 

calçados e que o setor sentia dificuldades com o setor acadêmico 199 

com relação à parte prática. E que a seu ver deveria haver uma 200 

discussão de como se resolver essa dificuldade da parte prática. E 201 

que outra parte que deixava o setor preocupado seria a parte da 202 

memória do fazer que estaria se perdendo com a questão dos 203 

artesões Brasil a fora. E havia uma dificuldade também na parte 204 

industrial. E que existe um dilema muito grande de se fazer isso, 205 

tanto na inclusão social, como a preservação da memória, do saber 206 

desses artesanatos até que eles adquiriam um profissionalismo e 207 

que isso estaria sendo tentado através de um projeto chamado 208 

Cirandeiros. E que existiam dois aspectos que deveriam ser levados 209 

em conta, que seria a questão da faculdade e a questão do setor 210 

industrial. A Sra. Disney da Costa Rezende, Especialistas, 211 

manifestou-se perguntando (47;42;6) se havia quórum suficiente e 212 

em seguida cumprimentou a todas e a todos. Fez a apresentação da 213 

nova Assessora Técnica do Conselho Nacional de Política Cultura, 214 

CNPC, Senhora Suiá Rocha. Informou que a Senhora Suiá Rocha 215 

iria ficar dando apoio à reunião, que o Senhor Ronaldo Fraga havia 216 

comunicado que só chegaria por volta das 16h e que a Senhora 217 

Luciana Guilherme, Diretora da Secretaria de Economia Criativa, por 218 

motivo de agenda só poderia estar presente á reunião no dia 219 

seguinte, informou da presença da Senhora Micaela Neiva, como 220 

Representante da Secretaria de Economia Criativa. Em seguida 221 

passou a informar a pauta colocando para o dia seguinte pela manhã 222 
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os informes da Secretaria de Economia Criativa e os informes do 223 

Ronaldo Fraga. Informou que teria que ser feita a aprovação de duas 224 

atas de reuniões anteriores e que a Secretaria de Políticas Culturais 225 

faria uma apresentação da Consulta Pública sobre as Metas do 226 

Plano Nacional de Cultura e informou que no dia 70 e 08 de 227 

novembro haveria uma oficina para discussão das metas. Informou 228 

que na reunião passada um representante da Secretaria de Políticas 229 

Culturais havia estado presente na reunião para fazer a 230 

apresentação do cronograma de implantação do Plano Nacional de 231 

Cultura e da definição de suas metas para os próximos dez anos. 232 

Informou que todos os colegiados estariam fazendo esse trabalho de 233 

análise das metas para contribuição e finalização dessas metas. 234 

Informou que a próxima etapa seria a Oficina no dia 07 e 08 de 235 

novembro de 2011 onde estariam presentes todos os conselheiros 236 

titulares do Conselho Nacional de Política Cultural e dois 237 

representantes de cada colegiado setorial e mais dois representantes 238 

dos grupos de trabalho dos colegiados ainda não implantados, além 239 

de representantes de diversos setores do Ministério da Cultura. Que 240 

após essa oficina a Secretaria de Políticas Culturais iria reunir as 241 

contribuições da consulta pública e dos colegiados setoriais para 242 

elaborar a versão final das metas para serem apresentadas na 16ª 243 

Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Cultural nos dias 244 

28 e 29 de novembro de 2011, para aprovação e publicação do 245 

Plano Nacional de Cultura para os próximos dez anos. Informou que 246 

seriam quarenta e oito metas para serem analisadas e por isso 247 

tomaria um grande tempo da pauta. Informou que outro assunto da 248 

pauta seria com relação à renovação do colegiado, em abril de 2012, 249 

e que o regulamento para a renovação seria informado no dia da 16ª 250 

Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Cultural. 251 

Continuando com o informes lembrou a todos que na reunião 252 

passada havia se decidido três pontos de pauta para 3ª Reunião que 253 

seriam: convite ao Diretor de Regulação e Supervisão da Educação 254 

Superior no MEC; Desenvolvimento Socioeconômico dentro dos 255 

Pontos de Cultura; Moda, Formação e Transformação. Informou que 256 

devido à discussão das Metas do Plano Nacional de Cultura ser 257 

muito longa não houve como colocar na pauta a presença do MEC, 258 

por não ter conseguido fazer contato com o mesmo e o tema Moda, 259 
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Formação e Transformação, porque a Luciana Guilherme e o 260 

Ronaldo não estariam presente. Em seguida perguntou se todos 261 

estavam de acordo com a pauta. Alguns conselheiros fizeram 262 

questionamentos com relação ao PNC e ao PPA. A Senhora Maria 263 

Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC, informou que a 264 

seu ver não seria possível acrescentar emendas ao PPA.  Que o 265 

Ministério do Planejamento, que é quem coordena e é responsável 266 

pelo encaminhamento do PPA ao Congresso Nacional, propôs que o 267 

ministério tivesse um programa, um único programa. E dentro desse 268 

programa algumas ações. E nesse caso não poderia contemplar só o 269 

Colegiado Setorial de Moda, teria que contemplar os outros 270 

colegiados também.  isso. O Sr. Flavio Glória Caminhada Sabra 271 

(Eixo Associativo/ Institucional), sugeriu que fosse distribuído a 272 

todos uma cópia do PPA para leitura para melhor embasamento para 273 

discussão no dia seguinte. A Sra. Ana Teresa Araújo Vasconcelos 274 

(FUNARTE/MinC), manifestou-se fazendo um comentário sobre a 275 

importância do PPA.  A Sra. Maria Helena Signorelli 276 

(Coordenadora-Geral do CNPC), fez a apresentação da Senhora 277 

Ana Carolina, presente na reunião como representante do MDIC, 278 

agradeceu a mesma e ressaltou a importância do MDIC na reunião. 279 

Em seguida passou a palavra a Senhora Ticiana Egg, da Secretaria 280 

de Políticas Culturais, que faria uma apresentação sobre o Plano 281 

Nacional de Cultura, sobre como seria a metodologia de trabalho 282 

para a discussão das metas. Ressaltou que as metas do Plano 283 

teriam que ser Meta da Cultura como um todo. A Senhora Ticiana 284 

Egg, da Secretaria de Políticas Culturais, fez uma apresentação 285 

sobre o Plano Nacional de Cultura, ressaltando a metodologia do 286 

trabalho, a importância do PNC, a importância da contribuição de 287 

cada colegiado para as metas do Plano. A Senhora Suiá Rocha, 288 

Assessora Técnica do CNPC, agradeceu a apresentação da 289 

Senhora Ticiana. Em seguida colocou em votação a aprovação das 290 

atas da 1ª e 2ª Reunião Ordinária do Colegiado de Moda. Perguntou 291 

aos conselheiros se gostariam de fazer alguma alteração nas atas. 292 

Em seguida colocou em votação a aprovação da Ata da 1ª Reunião 293 

Ordinária perguntando se havia alguma alteração a ser feita. O Sr. 294 

Flávio Gloria Caminhada Sabra (Eixo Associativo/Institucional), 295 

manifestou-se dizendo ser suplente da Evelise que não pode estar 296 
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presente na reunião, mas que havia passado por email as correções 297 

que considerava necessária ser feita na ata. Uma seria a retirada do 298 

nome Senhor Paulo Mota da ata, pois o mesmo não havia estado 299 

presente e que era para trocar a palavra congresso por Colóquio. A 300 

Sra. Disney da Costa Rezende (Didi) (Especialistas), manifestou-301 

se dizendo ter sentido falta de algumas coisas na ata, principalmente 302 

a sua conversa com o Senhor Tales e solicitou que fosse localizada 303 

a sua fala e a fala do Senhor Tales. O Sr. Luciano Cenci (Região 304 

Nordeste), ressaltou que não estava constando na ata a sua não 305 

concordância em relação à proposta feita pelo Senhor Robert de 306 

colocar a Senhora Disney como assessora do colegiado. Disse não 307 

ter concordado com a proposta, pois na época a Senhora Disney era 308 

da SPC e também porque a reunião já havia esvaziado quando o 309 

Senhor Robert fez a proposta. Ressaltou a Senhora Suiá que esse 310 

comentário era referente à ata da primeira reunião. A Senhora Suiá 311 

Rocha, Assessora Técnica do CNPC, perguntou se mais alguém 312 

teria alguma alteração a ser feita na ata da 1ª Reunião Ordinária em 313 

não havendo mais alterações a ata foi aprovada. Em seguida passou 314 

a aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária. A Senhora Disney da 315 

Costa Rezende (Didi) (Especialistas), ressaltou que na segunda 316 

ata tinha ficado acertado a criação de uma comissão para o Centro 317 

de Designer e Moda de Salvador, e que havia sido escolhida para 318 

integrar essa comissão mais a Senhora Goya e o Senhor Luciano. 319 

Informou que essa reunião não aconteceu e ninguém foi informado 320 

do porque de não ter acontecido. A Senhora Maria Auxiliadora dos 321 

Santos Goya Lopes (Eixo Criativo), informou que havia 322 

conversado com a Senhora Luciana Guilherme, que ficou informar a 323 

todos sobre o não acontecimento da reunião. E que a Senhora 324 

Luciana faria essa informação no dia seguinte, na sua apresentação. 325 

O Sr. Luciano Cenci (Região Nordeste), manifestou-se solicitando 326 

que fosse colocada a fala que o Senhor Ronaldo Fraga fez no final 327 

da 2ª Reunião, onde ele estaria propondo uma espécie de 328 

movimento, uma forma diferente de se estar englobando todas as 329 

questões e propostas do colegiado. E que a seu ver isso era muito 330 

importante. A Sra. Suiá Rocha (Assessora Técnica do CNPC) 331 

ressaltou que a degravação iria ser olhada para ver o que poderia 332 

ser acrescentado.  O Sr. Lucas da Rosa (Região Sul), informou que 333 
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havia dado uma informação errada do próprio GT. Que na linha 705 334 

o correto seria: Sétimo Colóquio de Moda e Sexto Fórum das 335 

Escolas de Moda. A Sra. Disney da Costa Rezende (Didi) 336 

(Especialistas), solicitou que fosse distribuído a todos o Plano 337 

Setorial de Moda e as macro diretrizes que o colegiado havia 338 

trabalhado, para que esses materiais pudessem dar subsídios à 339 

discussão das Metas do PNC. O Sr. Luciano Cenci (Região 340 

Nordeste), questionou se o colegiado teria alguma assessoria para 341 

auxiliar nos trabalhos. Informou ter ficado responsável por montar o 342 

blog do Setorial de Moda a ser alimentado.  E que não conseguiu por 343 

causa do seu dia a dia. E que no caso precisaria de apoio, ou de um 344 

funcionário, não só para o Colegiado de Moda, mas um funcionário 345 

para dar esse tipo de apoio. A Senhora Micaela Neiva (SEC/MinC), 346 

manifestou-se dizendo que com relação especificamente a situação 347 

do blog, por ser muito importante a sua reativação, isso poderia ser 348 

discutido na secretaria e se deslocar alguém para estar ajudando a 349 

reativar o blog. O Sr. Luciano Cenci (Região Nordeste), 350 

manifestou-se dizendo que gostaria de formalizar o pedido com 351 

relação ao blog e que gostaria de lembrar uma coisa que a SEC não 352 

conseguiu fazer que seria à reativação do Grupo de Emails,formado 353 

na pré-setorial de 2010. A Senhora Micaela Neiva (SEC/MinC), 354 

sugeriu ao Senhor Luciano que o conteúdo fosse enviado à 355 

secretaria e a secretaria arrumaria alguém para operacionalizar esse 356 

conteúdo.  O Sr. Luciano Cenci (Região Nordeste), solicitou que a 357 

SEC entrasse em contato com a Regional Nordeste para conseguir o 358 

cadastro das pessoas que participaram do Preparatório dos 359 

Profissionais de Moda. Informou que o Senhor Cássio já havia 360 

solicitado a Regional Nordeste, ao senhor Fábio que se negou a 361 

atendê-lo. A Senhora Micaela Neiva (SEC/MinC), informou que iria 362 

tentar.  O Sr. Lucas da Rosa (Região Sul), manifestou-se dizendo 363 

que com relação à segunda ata teria que ser feita uma correção na 364 

linha 537, onde a palavra correta seria TECITECA, no caso estaria 365 

faltando à letra A.  A Sra. Suiá Rocha (Assessora Técnica do 366 

CNPC), perguntou se todos estavam de acordo com as alterações 367 

feitas na Ata da 2ª Reunião Ordinária, que quanto à fala do Senhor 368 

Ronaldo Fraga a degravação seria olhada para ver o que se poderia 369 

colocar na ata. Com relação à fala da Senhora Disney com o Senhor 370 
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Tales estaria dando mais de cinco páginas que, então, seria enviada 371 

para que a Senhora Disney ressaltasse os pontos mais importantes 372 

para constarem na ata. A Sra. Disney da Costa Rezende (Didi) 373 

(Especialistas), esclareceu que além da fala do Ronaldo, foram 374 

sugeridas mais três sugestões de prioridades e que houve até 375 

eleição, onde a vencedora havia sido a sugestão do Senhor Ronaldo. 376 

A Sra. Maria Helena Signorelli (Coordenadora-Geral do CNPC), 377 

informou que todas as alterações pendentes da ata da 2ª Reunião 378 

seriam feitas e que a aprovação da ata se daria no dia seguinte, pela 379 

manhã. O Sr. Luciano Cenci (Região Nordeste), manifestou 380 

sugerindo que fosse solicitado ao MDIC informações sobre o 381 

Sistema Moda Brasil, pois isso seria muito importante para o 382 

colegiado. E que esse estudo havia sido feito pelo Instituto Iniciativa 383 

Cultural. A Sra. Maria Helena Signorelli (Coordenadora-Geral do 384 

CNPC), solicitou a Senhora Micaela que procurasse se informar 385 

sobre a solicitação do Senhor Luciano. A Sra. Suiá Rocha 386 

(Assessora Técnica do CNPC), distribuiu o Plano Nacional de 387 

Cultura para que todos fizessem uma leitura e na parte da tarde 388 

passassem a discutira as Metas do Plano. Em seguida desejou um 389 

ótimo almoço a todos, sugerindo que todos estivessem de volta às 390 

14h. A Sra. Maria Helena Signorelli (Coordenadora-Geral do 391 

CNPC), pediu desculpas pelo atraso.  O Sr. Luciano Cenci (Região 392 

Nordeste), informou ter localizado a fala do Senhor Ronaldo Fraga e 393 

que, inclusive, sugere a presença do IPHAN e do MEC na próxima 394 

reunião. A Sra. Maria Helena Signorelli (Coordenadora-Geral do 395 

CNPC), manifestou-se dizendo saber da importância de toda essa 396 

discussão da Moda, mas que o assunto deveria ser deixado para 397 

discutir no dia seguinte com a presença da Luciana Guilherme. E 398 

sugeriu que se passasse a discussão das Metas do Plano Nacional 399 

de Cultura. Sugeriu que fosse feita a escolha de dois relatores, onde 400 

ficou estabelecido que seria a Senhora Francisca Raimundo e  401 

Senhor Lucas da Rosa. Em seguida passou a apresentação do 402 

Plano para análise de suas metas. Informou que o Senhor Flávio 403 

Gloria havia sugerido uma nova redação para o terceiro parágrafo da 404 

apresentação que seria: Seu texto final é resultado de um trabalho 405 

desenvolvido pelos poderes Executivo e Legislativo com o apoio de 406 

instituições de ensino... . Colocou em votação e a nova redação foi 407 
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aprovada pela plenária. Em seguida colocou em votação as Metas 408 

do PLC: Meta nº 1 - Cartografia da diversidade das expressões 409 

culturais no território brasileiro realizada. Questionamentos, 410 

sugestões foram dadas e os relatores ficaram de criar uma redação 411 

para a meta nº 1. Meta nº 2. Sugestão de alteração na redação da 412 

meta colocando: Marco legal .....das populações autoras e/ou... A 413 

sugestão foi de acrescentar esse e/ou. Meta nº 3. Alguns 414 

questionamentos foram feitos e ficou decidido a inclusão de “...povos 415 

e comunidades tradicionais e grupos de culturas populares”. Isso é 416 

incluir todos que se enquadram nesse conceito. Meta nº 4. Houve 417 

sugestão de alteração na redação da meta ficando a mesma: 418 

“Aumento em 30%... música, artes visuais, moda e artesanato.” 419 

Inserir na nota de rodapé: Atualizar os indicadores nas áreas de 420 

moda, design e artesanato; Solicitar a inclusão de atividades de 421 

moda nas pesquisas do IBGE. Meta nº 5. Sem destaque. Aprovada. 422 

Meta nº 6. Sem destaque. Aprovada. Meta nº 7. Sem destaque. 423 

Aprovada. Meta nº 8 houve destaque de inclusão na redação da 424 

meta ficando a mesma “... circulação de espetáculos e exposições 425 

artísticas, de moda, designer e artesanato.” Meta nº 9. Sem 426 

destaque. Aprovada. Meta nº 10. Foi sugerida uma correção ao invés 427 

de “... lançados no ano...” ficaria “...lançados ao ano ... .” Meta nº 11. 428 

Sem destaque. Aprovada. Meta nº 12. Foi sugerido que houvesse 429 

uma modificação na redação da meta que fosse incluído: 30% dos 430 

acervos de indumentária de instituições públicas. Meta nº 13. Sem 431 

destaque. Aprovada. Meta nº 14. Sem destaque. Aprovada. Meta nº 432 

15. Sem destaque. Aprovada. Meta nº 16. Sem destaque aprovada. 433 

Mas, foi feita a sugestão de inclusão como nota de rodapé: Nos 434 

Referenciais Curriculares do Catálogo Nacional consta no eixo 435 

tecnológico de produção industrial; Produção de Vestuário e 436 

Produção Têxtil, porém, é importante que esses dois cursos sejam 437 

contemplados em arte e cultura por estarem intimamente ligados a 438 

estas duas áreas. O Senhor Luciano Cenci Região Nordeste, fez a 439 

sugestão de criação de quatro metas no campo da criação, fruição, 440 

difusão, circulação e consumo. A primeira seria: o Mapeamento dos 441 

Setores de Moda, Designer e Artesanato antes da Revisão do Plano 442 

Nacional de Cultura; A criação de um Centro Nacional de Referência 443 

de Designer e Moda em cada região; Criação de Pontos de 444 
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Economia Criativa em 10% das regiões e municípios brasileiros 445 

garantindo que todas as regiões sejam contempladas; Criação das 446 

Semanas Públicas de Moda, inclusive regionais. Após debate a 447 

plenária decidiu que todos iriam analisar as duas últimas metas 448 

propostas pelo Senhor Luciano e as mesmas seriam decididas no dia 449 

seguinte. A Sra. Maria Helena Signorelli (Coordenadora-Geral do 450 

CNPC), manifestou-se fazendo a continuação da análise das metas. 451 

Meta nº 17. Sem destaque. Aprovada. Meta nº 18. Sem destaque. 452 

Meta 19. Nenhum destaque. Aprovada. Meta nº 20. Foi sugerido 453 

colocar uma nota ressaltando a importância de cursos técnicos de 454 

Tecelagem e Vestuário, junto com os cursos relacionados no 455 

parágrafo 5. Após intensa discussão ficou decidido que seria feita 456 

uma nova redação. Meta nº 21. Sem destaque. Aprovada. Meta nº 457 

22. Sugestão de inclusão no terceiro parágrafo após a palavra: “... 458 

Designer, acrescentar Moda ... .” Foi sugerido também que em 459 

Situação Atual, no final do texto fosse colocada a redação: Vale 460 

lembrar que, apesar de ainda não constar oficialmente no Catálogo 461 

de Referenciais Curriculares, de acordo com o EMEC constam 18 462 

escolas de Bacharelado em Moda, oferecendo um total de 2.525 463 

vagas por ano; mostrando assim a importância desta área ser 464 

contemplada nesta meta. Em não havendo mais propostas a Meta nº 465 

22 foi aprovada. Meta nº 23. Sem destaque. Aprovada. Meta nº 24. 466 

Foi sugerido pelo Senhor Fernando e acatada pela plenária uma 467 

inclusão no primeiro parágrafo após a “....linguagens artísticas... 468 

fosse feita a inclusão de: ... e projetos de inovação em moda, design 469 

e artesanato...”. Em seguida passou a registrar as metas que teriam 470 

destaque que seriam discutidos depois ou na manhã seguinte: Meta 471 

nº 25. Sem destaque aprovada. Meta nº 26. Sem destaque. 472 

Aprovada. Meta nº 27. Faça a inclusão no texto da meta de: 70% de 473 

instituições públicas de ensino. Meta nº 28. Sem destaque. 474 

Aprovada. Meta nº 29. Foi proposta a inclusão no terceiro 475 

parágrafo após ....pelas artes,... Acrescentar pela cultura de moda 476 

e de design... . Meta nº 30. Sem destaque. Aprovada. Meta nº 31. 477 

Sem destaque. Aprovada. Meta nº 32. Sem destaque. Aprovada. 478 

Meta nº 33. Sem destaque. Aprovada. Meta nº 34. Sem destaque. 479 

Aprovada. Meta nº 35. Sem destaque. Aprovada. Meta nº 36. Sem 480 

destaque. Aprovada. Meta nº 37. Destaque do Senhor Fernando 481 
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para ser discutido no dia seguinte. Meta nº 38. Destaque a 482 

Senhora Márcia para ser discutido no dia seguinte, com a sugestão 483 

de se conferir a fonte de aferição. Meta nº 39. Sem destaque. 484 

Aprovada. Meta nº 40. Sem destaque. Aprovada. Meta nº 41. Sem 485 

destaque. Aprovada. Meta nº 42. Sem destaque. Aprovada. Meta 486 

nº 43. Sem destaque. Aprovada. Meta nº 44. Sem destaque. 487 

Aprovada. Meta nº 45. Sem destaque. Aprovada. Meta nº 46. Sem 488 

destaque. Aprovada. Meta nº 47. Sem destaque. Aprovada. Meta 489 

nº 48. Sem destaque. Aprovada. Continuando informou que o 490 

Senhor Luciano teria duas propostas de metas no eixo de 491 

mecanismo e fomento e financiamento, após a Meta nº 47. Em 492 

seguida informou que a pauta da manhã seguinte começaria com a 493 

apresentação da Secretaria de Economia Criativa, sendo um dos 494 

pontos o Plano Setorial de Modas, também seria feita a finalização 495 

das metas que ficaram pendentes; na parte da à Renovação dos 496 

Colegiados Setoriais e os encaminhamentos finais. Em seguida 497 

encerrou a reunião desejando a todos um bom descanso. Em 498 

seguida fez a apresentação do Senhor Marcelo Veloso.                    499 
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