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Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, realizou-se a 
centésima vigésima sexta Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Cultura do 

Estado do Espírito Santo, on line no Google Meet, por meio do link  
meet.google.com/dgy-emwx-rey, com as presenças do Secretário de Estado da 
Cultura, Fabricio Noronha Fernandes, Presidente do CEC; da Subsecretária de Estado 

da Cultura, Carolina Ruas; do Subsecretário de Gestão Administrativa, Pedro Sobrino 
Porto Virgolino e dos conselheiros: Roberto Rodrigues de Melo - Câmara de Artes 
Cênicas; Marcos Valério Guimarães - Câmara de Audiovisual; Viviane Lima Pimentel e 

Igor da Silva Erler - Câmara de Patrimônio Arquitetônico, Bens Móveis e Acervos; 
Sebastião Ribeiro Filho e Iberê Sassi - Câmara de Patrimônio Ecológico, Natural e 
Paisagístico; Geová Alves da Silva e Geovan João Alves da Silva - Câmara de Bens 

Imateriais; Carlos Augusto Peixoto - Região Metropolitana; Valquíria Rigon Volpato - 
Região Sul; Lilia Jonat Stein - Região Serrana; Patrícia Cristine Viana David - PGE; 
Cláudia Botelho - SEDU. Após a verificação, havendo quórum, às quatorze horas e dez 

minutos, o Presidente cumprimentou a todos e abriu os trabalhos, agradecendo a 
todos pela mobilização e aos que estão assistindo pelo YouTube, nessa segunda 
reunião, on line, do CEC, informando que para as próximas reuniões do CEC, serão 

abertas inscrições para viabilizar a participação de mais pessoas da área da cultura. 
Passou ao primeiro ponto da pauta: aprovação da Ata da 125ª reunião ordinária do 
CEC. A Secretária Executiva perguntou se todos haviam recebido a Ata e feito a leitura, 

e não havendo manifestações contrárias, feita a votação nominal, a Ata da 125ª 
reunião ordinária do Conselho Estadual de Cultura foi aprovada por unanimidade pelos 

conselheiros presentes. Passando ao item seguinte da pauta: Pesquisa: Percepção de 
Impactos da Covid-19 nos Setores Cultural e Criativo do Brasil, o Presidente informou 
que essa pesquisa havia sido lançada nas redes sociais da Secretaria e de outras 

Secretarias de vários Estados do Brasil, no dia dez de junho, e deu as boas vindas ao 
André Lira que é um dos responsáveis pela pesquisa. Disse que o André é um parceiro 
da Secretaria e que no ano passado havia participado do Seminário Internacional do 

lançamento do ES Mais Criativo e que em parceria com a Lorena Louzada, do Setor de 
Economia Criativa da Secult, desenvolveu essa pesquisa de impactos da Covid-19, em 
parceria com outras Secretarias Estaduais de Cultura.  Disse que essa pesquisa foi 

levada ao Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, e tiveram 
a adesão de diversos Estados, conseguindo assim dar alcance Nacional a essa 
pesquisa, e outras adesões como: SESC Brasil, USP, e UNESCO. Passou a palavra para 

o pesquisador André Lira, que disse que esse trabalho surgiu de uma demanda de um 
grupo de pesquisadores composto por ele, Pedro Afonso e Rodrigo Amaral, que 
estavam sendo demandados devido ao trabalho que estavam realizando nas 

instituições de pesquisa que não tinham dados consistentes ou pesquisas finalizadas 
para trocar informações com outros países sobre os impactos da Covid no setor 
cultural. Disse que um dos pontos fundamentais desta pesquisa foi ter sido feita por 

meio de um grande diálogo com uma série de atores dos setores criativos culturais de 
diversas localidades do Brasil Informou que a pesquisa foi lançada no dia dez e será 
encerrada no dia dezesseis de julho e que os primeiros dados foram apresentados no 

evento online realizado a partir do Fórum dos Secretários, com a participação de 
diversos parceiros como UNESCO, CESPE, USP e a Articulação Nacional da Emergência 
Cultural para apresentar os primeiros dados e informações sobre esse impacto e como 

isso acontece. Disse que estão amadurecendo um diálogo para verificar de que modo 
esses dados podem colaborar na implementação da Lei Aldir Blanc e fez a 
apresentação do formulário, ressaltando os pontos mais importantes. Informou que foi 

criado um site e disponibilizou o link onde podem ser encontradas informações gerais 
sobre a pesquisa, notícias sobre a pandemia e sobre outras pesquisas que estão sendo 
realizadas no Brasil e fora do Brasil, informações sobre políticas e ações adotadas no 

https://meet.google.com/kwa-ukkd-dty
https://meet.google.com/kwa-ukkd-dty
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intuito de trazer informações para serem refletidas. Concluindo sua fala, disse que a 
pesquisa tem dimensão nacional, mas que ainda é necessário amadurecer mais a 

captura de dados. O Presidente agradeceu e disse que ficou bem claro o objetivo da 
pesquisa, que a boa política pública precisa de dados e nesse momento realmente 
essas informações serão muito importantes para as instituições e para os gestores. 

Solicitou a todos que compartilharem o link para que ele tenha um grande alcance em 
todas as áreas. O conselheiro Geová Silva disse que a grande preocupação do seu 
segmento são os povos tradicionais, que estão com dificuldades e não sabem como 

participar e disse que essa pesquisa está mostrando a realidade dessa dificuldade de 
acesso. Solicitou que fosse feita uma web-conferência ou um Seminário Estadual com 
as comunidades tradicionais para passar esses esclarecimentos. O Presidente disse que 

esses diálogos são muito importantes e que já estão fazendo e vão continuar com as 
discussões da aplicação desses recursos para cada segmento. A conselheira Viviane 
Pimentel solicitou confirmação da data de encerramento da pesquisa e disse que achou 

o prazo curto para que a ela consiga abarcar um território tão extenso e que tem tanta 
dificuldade ao acesso digital. André informou que normalmente uma pesquisa como 
essa fica na etapa de captura por volta de um mês e que não é uma pesquisa assim 

como um senso do IBGE, por exemplo, é uma pesquisa feita por amostragem. Disse 
que já existem dados de amostragem que permitem que sejam feitas análises 
especificas, nacionalmente, e que está faltando enriquecer os dados locais, de cada 

Estado, para que se possa dar uma resposta mais consistente ao Estado. O conselheiro 
Sebastião Ribeiro disse que o importante dessa pesquisa é fazer um levantamento dos 

setores e de como eles são afetados, mas é importante observar que alguns casos tem 
uma dificuldade muito grande de ter acesso às novas tecnologias. André Lira disse que 
entende a dificuldade de mapear todo um país, mas que estão se esforçando para que 

todas as áreas sejam contempladas.  O Presidente agradeceu a participação do André 
e parabenizou pela pesquisa. Passando ao item seguinte da pauta, acompanhamento 
do Processo de Tombamento de Santa Teresa, franqueou a palavra para o 

Subsecretário Pedro Virgolino, que informou que o processo está suspenso em razão 
de uma ordem de um Desembargador do Tribunal de Justiça, a pedido do próprio 
Município de Santa Teresa, e que nessa decisão o Desembargador pediu a suspensão 

do tombamento, mas deixou claro que não se pode fazer nenhuma obra em imóveis 
com interesse de preservação. Informou que foi realizada uma reunião com a 
Procuradoria do Estado e que a Procuradora responsável pelo caso está avaliando qual 

será a melhor estratégia jurídica a ser tomada. O conselheiro Sebastião Ribeiro 
solicitou que fosse enviado, aos conselheiros, cópia da petição inicial e disse que 
gostaria de acompanhar de perto essa ação. A conselheira Viviane Pimentel solicitou 

mais informações sobre o encaminhamento desse processo, disse que sua preocupação 
é que só a determinação não garanta a proteção do sítio histórico, e que o maior 
problema em Santa Teresa é a especulação imobiliária na Rua do Lazer, onde se 

encontram imóveis que não são tombados que podem descaracterizar os imóveis 
tombados que estão no seu entorno. Disse que todo o processo de tombamento foi 
feito junto com a Prefeitura e que entende claramente que há intenção eleitoral nessa 

questão e perguntou qual o prazo para que a Procuradoria se manifeste, para que se 
possa voltar a dar andamento ao processo. Pedro informou que a decisão deixou a 
interpretação de que, não só os imóveis, mas também todo o sítio deverá ser 

preservado. Passando o item seguinte da pauta, calendário de eleições CEC, o 
Presidente informou que havia saído o edital de convocação para as eleições do novo 
mandato de conselheiros e solicitou que a secretária executiva fizesse uma 

apresentação do cronograma das eleições. Angélica apresentou na tela e fez a leitura 
das datas e horários das reuniões de eleição das câmaras setoriais e regionais. Fez 
uma breve explicação de como será o processo, que ocorrerá da mesma forma que os 
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anteriores, porém de forma virtual, pela plataforma Google Meet. O cronograma será 
anexado a esta Ata de reunião. O Presidente reforçou que as reuniões de eleição serão 

realizadas na plataforma do Google Meet por ter maior facilidade de acesso a todos. O 
conselheiro Sebastião Ribeiro comentou que a pandemia impediu as pessoas de 
fazerem muitas coisas, mas que em contrapartida também as aproximou pelo meio 

digital proporcionando maior participação de todos. Passando ao item seguinte da 
pauta, prorrogação, por tempo determinado, da validade do Certificado de Entidade 
Cultural, devido à pandemia do Covid 19, a secretária executiva explicou que esse 

pedido havia partido de uma entidade que teve seu Certificado vencido e que estava 
com dificuldades para recolher a documentação para solicitar a sua renovação. Após a 
manifestação dos conselheiros, foi colocada em votação a prorrogação do prazo de 

validade dos Certificados de Entidade Cultural por seis meses a partir da data da 
publicação do Decreto emergencial da saúde. A conselheira Valquíria Rigon votou a 
favor, mas deixou registrado que as informações foram insuficientes para embasar seu 

voto. Encerrada a votação nominal, a prorrogação do prazo de validade dos 
Certificados de Entidade Cultural por seis meses após a publicação do Decreto 
emergencial da saúde foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. A 

seguir, nos informe sobre a Lei Aldir Blanc, o Presidente informou sobre o fechamento 
e encaminhamento do documento do Fórum Nacional dos Secretários, do Fórum 
Nacional dos Secretários Municipais, do CONECTA, que é o Fórum dos Conselhos 

Estaduais, e disse que é um documento que reúne o resultado dos grupos de 
trabalhos, voltado para a regulamentação e para a execução da Lei, com a agilidade e 

a desburocratização dos reguladores. Disse que esse documento será enviado para o 
Ministro e informou sobre a indicação da conselheira Valquíria Volpato, como havia 
comentado na reunião anterior, para representar o Conselho e participar das reuniões 

do CONECTA. Disse que ela tem atuado de forma bem presente, nessa articulação, e 
que havia sido escolhida pelo CONECTA para representar o Fórum na reunião com o 
Ministro. Informou que a Secretaria está dando apoio na modelagem e na construção 

das leis de fundos de cultura e conselhos municipais de cultura e que estão mapeando 
o arco do cadastro até o recebimento do recurso. Franqueou a palavra para 
Subsecretária Carolina Ruas, que falou sobre o trabalho que a Secult tem realizado 

junto aos gestores municipais e da necessidade desse papel de articulação com os 
municípios. Disse que a Secult está realizando reuniões semanais com os municípios 
focando a organização e implementação da lei do fundo e dos conselhos municipais de 

cultura. Disse ainda que a Secult está se mobilizando internamente e se preparando 
para a implementação da Lei nº 14017, que vem acompanhada da MP nº 986. 
Finalizou dizendo que a articulação junto ao Governo Federal é muito importante 

porque vamos saber quando esse dinheiro vai chegar, para operacionar e publicar os 
instrumentos com as regras. A seguir o Presidente passou a palavra para a conselheira 
Valquíria para que ela comentasse a reunião com o CONECTA e a expectativa da 

reunião com Ministro. Valquíria falou sobre a reunião de remobilização do CONECTA e 
esclareceu que se trata de uma diretoria provisória, que está revisando o estatuto cujo 
objetivo é proporcionar modernidade e contemporaneidade a esse instrumento para 

que possa dar aos Conselhos Estaduais a possibilidade de se articularem em nível de 
Brasil, por meio dos Conselhos Estaduais. Explanou sobre as reuniões e atividades 
realizadas e comentou que o CONECTA deu a ela a possibilidade de representar essa 

diretoria provisória, participando das reuniões com as lideranças, estabelecendo 
diálogos, e participando efetivamente desse discurso. Finalizou comentando que em 
Santa Catarina eles constituíram Fóruns Estaduais de Conselhos Municipais visando 

fortalecer e mobilizar os conselhos municipais e reforçar a necessidade de criação dos 
conselhos nos municípios que ainda não possuem conselho, para promover uma maior 
participação e começar a fazer encontros com o estadual, possibilitando uma 
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articulação conjunta dos conselhos. O Presidente parabenizou a conselheira Valquíria 
pelo seu envolvimento nessa articulação dando suporte na construção desse 

observatório, que é um movimento muito importante. Abriu a fala para os informes da 
Lei Aldir Blanc. O conselheiro Carlos Augusto comentou sobre as dificuldades que os 
donos de circo enfrentam ao chegar aos municípios e o fato de serem itinerantes e não 

terem como comprovar residência e solicitou que o repasse do recurso para o circo 
seja feito pelo Estado e não pelos municípios, já que o Estado tem o mapeamento de 
todos os circos. O Presidente informou que estão totalmente cientes desse fato e que 

já estão fazendo esse mapeamento. A Subsecretária Carolina Ruas reforçou que a 
Secult está muito atenta a essa situação e afirmou que não há a menor possibilidade 
de o circo não receber esse recurso. O conselheiro Roberto Rodrigues disse que é dono 

de circo e que tem endereço fixo em Vila Velha, discordando do conselheiro Carlos 
Augusto. O conselheiro Igor Erler informou que uma instituição de arqueologia está 
abrindo uma campanha para arrecadar recursos para povos indígenas e solicitou ajuda 

de todos para divulgar essa campanha. O conselheiro Iberê Sassi solicitou que a 
conselheira Valquíria passasse as informações sobre os fóruns para que ele repassasse 
para o Conselho Municipal da Serra. A conselheira Viviane Pimentel solicitou 

informações sobre os resultados dos editais de 2019 e perguntou qual a perspectiva 
para os editais de 2020, considerando a pandemia do Covid-19. O Presidente informou 
que não tem a data exata sobre os editais de 2019, mas que estão sendo publicados à 

medida que as comissões finalizam, e que as informações estão sendo disponibilizadas 
no site da Secult. Disse que já estão trabalhando nos editais 2020, para trazer a 

proposta para apresentar ao Conselho. O conselheiro Geovan informou que a rede de 
Ponto de Cultura Rema estão distribuindo máscaras e disse que se alguém tiver 
interesse deve se cadastrar e solicitar que eles farão o envio das máscaras. A seguir foi 

solicitado aos conselheiros a aprovação da fala da senhora Jucília Alves, que não é 
conselheira, e com a aprovação de todos a senhora Jucília disse que o circo está sendo 
muito bem representado no Estado e que passa por dificuldades, mas não passa fome. 

Pediu que a fala do conselheiro Carlos Augusto fosse desconsiderada, pois discorda que 
o circo seja forasteiro, pois todo circo tem endereço próprio. O Presidente reforçou que 
as reuniões on line seria feita só para os conselheiros, e que ele já tinha falado que a 

partir da próxima reunião iria abrir para a participação de interessados. Explicou que a 
Jucilia entrou na reunião, numa situação excepcional, por ser esposa do conselheiro 
Roberto. O conselheiro Carlos Augusto disse que trabalha com o circo desde criança, 

que é de raiz circense e disse que não aceita que digam que ele não conhece os 
problemas do circo. O Presidente agradeceu a participação de todos os presentes e ao 
público que acompanhou a reunião pelo You-Tube. Disse que as agendas estão muito 

intensas e que irão começar uma série de webs-conferências: setoriais e territoriais a 
partir das sugestões recebidas. A Subsecretária Carolina Ruas acrescentou que havia 
passado despercebido, na fala da conselheira Valquíria, mas que considera que seja 

bastante importante a abertura para a organização de fóruns regionais. Informou que 
foi contratada uma empresa e que ela já está trabalhando no projeto de restauração 
do Teatro Carlos Gomes. Não havendo mais inscritos, o Presidente agradeceu a 

presença e participação de todos e encerrou a reunião. Eu, Maria Angélica Tulli Netto, 
Secretária Executiva do CEC, lavro a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo 
Presidente e por todos os conselheiros presentes. Vitória, 06 de julho de 2020. 

01. Fabricio Noronha Fernandes: _____________________________________________  

02. Roberto Rodrigues de Melo:  ____    _______________________________________ 
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03. Marcos Valério Guimarães: _________________________________________     ___ 

04. Viviane Lima Pimentel: _________________________________________________ 

05. Igor da Silva Erler:          _          ________________________________________ 

06. Sebastião Ribeiro Filho:                 ________________________________________ 

07. Iberê Sassi: ________________________________________________________ _ 

08. Geová Alves da Silva: __________________________________________________ 

09. Geovan João Alves da Silva: _____________________________________________ 

10. Carlos Augusto Peixoto: _________________________________________________ 

11. Valquíria Rigon Volpato: _________________________________________________ 

12. Lilia Jonat Stein: _              ________________________________ ________       _ 

13. Patrícia Cristine Viana David: _____               _____________ __________________ 

14. Cláudia Botelho: _             ________ ________________________ _________       _  


