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Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, 
realizou-se a centésima vigésima oitava Reunião Ordinária do Conselho Estadual de 

Cultura do Estado do Espírito Santo, online no Google Meet, por meio do link  
http://meet.google.com/ezx-qfta-eog, 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 atuais e dos novos, que tomarão posse: Maria 
Verônica do Nascimento Gomes, Pedro Carlos Rezende Padilha e Jucília Alves de 

Oliveira - Câmara de Artes Cênicas; Tarcísio Nogueira Santório, Marco Antônio Souza 
e Natércia Lopes de Faria - Câmara de Artes Musicais; Thiago Moulin Ribeiro, Leandra 
Carla Moreira dos Santos e Luiz Eduardo Neves da Silveira - Câmara de Artes Visuais; 

Álvaro José dos Santos Silva, José Roberto Santos Neves e Josina Nunes Drumond - 
Câmara de Literatura e Biblioteca; Victor Bastos Faria, Jocelino da Conceição Silva 

Junior e Mariana Cristina Ramos de Araújo - Câmara de Bens Imateriais;Daniela 
Coutinho Bissoli, Henrique Antônio Valadares Costa e Anna Karine de Queirós Costa 
Belini - Câmara de Patrimônio Arquitetônico, Bens Móveis e Acervos; Alessandro 

Montenegro Bayer, Vitor Leonardo Amaral Rodrigues e Cloves Mendes Netto - Câmara 
de Patrimônio Ecológico, Natural e Paisagístico; Francimara da Silva, Márcio Paulo 
Barros da Silva e Daniela Torres da Silva - Região Metropolitana; Oseias Correia da 

Silwa Junior e Tainara de Medeira - Região Norte; Flávia Cândida Ferreira Santos, 
Filipe Tuler Dias e Ubiraci Antônio de Marchi - Região Centro-Norte; Fernanda Maria 
Merchid Martins e Lucas Guimarães Blunck Schuina - Região Sul; Carlos Francisco Ola, 

Claudia Prado Pedral Sampaio e Rosimar Silva Domingos - Região Caparaó; Andréa 
Gasparini Maciel e Fabiano Davel - Região Serrana; Patrícia Cristine Viana David - 
PGE; Danilo Fernandes Sampaio de Souza - SEDU; Thainá Venâncio Pereira - SETUR; 

Marcella Santos de Queiroz - SEDURB. Após a verificação, havendo quórum, às 
quatorze horas e oito minutos, o Presidente cumprimentou os presentes, agradeceu a 
participação de todos, inclusive dos que estão acompanhando a reunião pelo canal do 

YouTube, e informou que nessa reunião se dará a Posse dos novos conselheiros do 
CEC para o biênio de 2020/2022. Iniciou com o primeiro ponto da pauta, apreciação 
da Ata da 127ª reunião ordinária do CEC. A Secretária Executiva conduziu a votação 

nominal, após a constatação de que todos haviam recebido a Ata por email. Não 
havendo manifestações contrárias, feita a votação nominal, a Ata da 127ª reunião 
ordinária do Conselho Estadual de Cultura foi aprovada pelos conselheiros presentes. 

O conselheiro Sebastião Ribeiro solicitou declaração de voto. Agradeceu a convivência 
com todos os conselheiros, mais especificamente com Iberê e Ynger, da Câmara 
Técnica de Patrimônio Natural, e em especial com os servidores Angélica e Rodrigo, 

com os quais conviveu mais diretamente nesse período. Saudou os conselheiros que 
tomarão posse e disse que ficará na expectativa positiva de que eles consigam 
convencer o Governador a acatar a proposta, aprovada pelo CEC em 2019, de destinar 

meio por cento da receita líquida do Estado para o Fundo Estadual de Cultura, e a 
Proposta de criação do Instituto Estadual do Patrimônio. A conselheira Viviane 
Pimentel saudou os novos conselheiros e falou sobre a importância da finalização de 

dois Processos que estão ainda pendentes: o de tombamento dos Galpões da CODESA 
e o de tombamento do Sítio Histórico de Santa Teresa. Reforçou a fala do conselheiro 
Sebastião Ribeiro sobre a necessidade da criação do Instituto Estadual do Patrimônio. 

Falou também da importância de manter e aumentar a abrangência dos Editais da 
Cultura para a área do Patrimônio Arquitetônico. A conselheira Cristina Bastos solicitou 
que os novos conselheiros da Câmara de Artes Visuais se atentassem para os dois 

Editais dessa área, premiados há dois anos, que ainda não ocorreram devido à 
reforma do MAES. Passando ao item seguinte da pauta, o Presidente solicitou que 
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fosse feita a leitura do Termo de Posse dos novos conselheiros. A Secretária Executiva 
Angélica fez a leitura do Termo de Posse, que será assinado por todos os conselheiros, 

via E-Docs, e ficará anexado a essa Ata de reunião. Após a leitura, o Presidente fez a 
apresentação de um vídeo com uma fala de agradecimento e de boas-vindas aos 
novos conselheiros do CEC, encaminhada pelo Governador Renato Casagrande. A 

seguir, cada conselheiro listado no Termo de Posse, fez uma breve apresentação da 
sua trajetória de vida na área da cultura. Após a fala dos conselheiros, o Presidente 
deu as boas-vindas a todos os novos membros, falando da grande importância desse 

Conselho estar ativo e fortalecido, contribuindo e opinando sobre as políticas públicas 
culturais do Estado, nesse momento de implantação da Lei Aldir Blanc. Comentou o 
momento político delicado, em que estamos sem o Ministério da Cultura, com uma 

descontinuidade das políticas do Governo Federal com relação à cultura, e disse que 
está confiante de que o legado da Lei Aldir Blanc e todo esse processo que temos 

vivido serão importantes para o novo momento que surgirá, e espera que a partir da 
Lei Aldir Blanc se consiga reestabelecer o Ministério da Cultura. Prosseguindo, a 
Subsecretária Carolina Ruas apresentou a minuta de Calendário de Reuniões 

Ordinárias do CEC, para o biênio 2020/2022, dando continuidade ao calendário atual, 
em que as reuniões são realizadas nas primeiras quintas-feiras de cada mês, com 
recesso em janeiro. A conselheira Verônica Gomes propôs a aprovação da realização 

da reunião do mês de janeiro e a suspensão do recesso. A proposta da conselheira foi 
colocada em votação nominal, e o Calendário de Reuniões Ordinárias do CEC foi 
aprovado, por onze votos a favor de manter o recesso no mês de janeiro e quatro 

votos contra. Votaram contra o recesso no mês de janeiro os conselheiros: Verônica 
Gomes, Alessandro Bayer, Carlos Ola e Danilo Fernandes. Passando ao item seguinte 
da pauta, análise e deliberação do Parecer da Câmara de Patrimônio Arquitetônico, 

Bens Móveis e Acervos, a conselheira Viviane Pimentel fez a leitura e a explicação do 
Parecer emitido pela Câmara, referente à análise do Processo 2020-SB9C0, de 
intervenções no imóvel tombado 383, onde será a Sede Administrativa do Hospital 

Doutor Aluisio Filgueiras, localizado em Muqui. Após a leitura, colocado em votação 
nominal, o Parecer Técnico CPABMA 075/2020, favorável à aprovação do Projeto 
Arquitetônico de Reforma da Casa Sede do Hospital Dr. Aluísio Filgueiras e Construção 

de Anexo ao imóvel tombado, foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros 
presentes. Prosseguindo, o Presidente fez a atualização das informações sobre o Plano 
de Implementação da Lei Aldir Blanc no Espírito Santo e das ferramentas de 

participação social. Disse que desde a publicação do Decreto Federal a equipe da 
Secult tem trabalhado na adequação da operação e dos instrumentos legais exigidos 
pelo Decreto Federal. Comentou que estão nos últimos detalhes dessa 

regulamentação, para, na sequência, iniciar a operacionalização do processo de 
cadastramento dos beneficiários e dos espaços culturais, em parceria com os 
municípios, por meio de um cadastro único integrado, visto que mais de sessenta 

municípios do Espírito Santo já demonstraram interesse nessa adesão. Lembrou que a 
Secretaria havia preparado o Plano de Implementação, que foi apresentado e 
aprovado na reunião anterior, e disse que ele já foi publicado e que está disponível no 

site da Secult. Informou que o cadastramento da conta e o envio de Plano de Ação já 
foram cumpridos, que o recurso de trinta milhões de reais já estão na conta do 
Funcultura, e que o próximo passo será o cadastramento dos fazedores de cultura 

para receber os benefícios. Disse que na reunião seguinte será apresentada ao 
Conselho a estrutura do inciso III, juntamente com os Editais da Cultura/2020. 
Informou que nesses três meses iniciais de trabalho, vinte e cinco municípios haviam 

solicitado assessoria da Secult para elaboração de minutas de lei, para instituir o seu 
sistema municipal de cultura, e que o Estado saltou de quinze para vinte e sete 
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municípios com fundos municipais de cultura. Os conselheiros Cloves Mendes e 
Patricia Cristine alertaram quanto à importância de transparência na aplicação desse 

recurso público. A conselheira Verônica Gomes solicitou que o Conselho tenha uma 
participação efetiva nesse processo. Passando ao item seguinte da pauta: 
Formalização da Comissão Estadual de Monitoramento da Lei Aldir Blanc, o Presidente 

informou que essa comissão terá a finalidade de acompanhar os processos relativos à 
implementação da Lei Aldir Blanc no ES, colaborar com a gestão em soluções para 
aprimorar o alcance e a boa execução da Lei, representando os interesses da 

sociedade civil de todas as regiões do Estado. Lembrou que na reunião anterior foi 
deliberada a composição dessa comissão, que será formada por: dois representantes 
membros do CEC, dois representantes da Secult e um representante da sociedade civil 

de cada uma das seis macrorregiões, indicadas no CEC. A Subsecretária Carolina Ruas 
explicou que foi realizada uma reunião com os conselheiros regionais e, por orientação 

deles, foram convocadas todas as pessoas que haviam feito inscrições para 
participarem dessa comissão. Foram realizados encontros, com a participação dos 
conselheiros regionais, dos quais foram extraídos um titular e um suplente, 

representantes da sociedade civil de cada região. O Presidente explicou que houve um 
mal entendido, e que havia sido informado que os conselheiros regionais fariam parte 
dessa comissão. Pediu desculpas pelo erro. A seguir, fez a leitura das atribuições 

gerais da Comissão e apresentou os nomes dos representantes eleitos: Região Norte: 
Oscar Ferreira de Oliveira Neto, João Paulo Verli Delmaschio e Leandro Santos. Região 
Serrana: Fernanda Holz de Castro. Região Centro-Norte: Peter Barroso Boos e 

Meirivan de Souza Bafica. Região Caparaó: Erick de Assis Martins. Região Sul: 
Neisiane Machado Ribeiro Alves, Salatiel Elias de Oliveira e Jussan Silva e Região 
metropolitana: Bruno Lima, Marcos Roberto A. Correa e Lara Toledo. Prosseguindo, o 

Presidente solicitou aos conselheiros interessados em participar da comissão, que 
fizessem suas inscrições, pelo chat. Foram inscritos os conselheiros: Álvaro José dos 
Santos Silva, Maria Verônica Gomes, Carlos Ola e Jucília Alves. Os conselheiros 

fizeram a defesa de suas candidaturas e em seguida, procedeu-se a votação. Os 
conselheiros Maria Verônica e Carlos Ola obtiveram quinze votos cada um, passando a 
integrar a comissão. Foi realizada nova votação e a Comissão de Monitoramento da Lei 

Aldir Blanc foi referendada, por unanimidade, pelos conselheiros presentes. A seguir, o 
Presidente franqueou a palavra para que os representantes regionais, integrantes da 
Comissão, se apresentassem. Encerrando a formalização da Comissão Estadual, o 

Presidente passou ao item seguinte da pauta, informando sobre o Edital Emergencial, 
que abarcou mais de quinhentos produtos, que deverão ser apresentados até o final 
do ano, em parceria com a TVE e convidou a todos para assistirem as lives. Disse que 

está sendo iniciada uma plataforma interativa onde todo esse conteúdo ficará 
abrigado, para acesso do público em geral. O conselheiro Alessandro Bayer fez a 
apresentação de uma análise para Moção do CEC, questionando a volta às aulas na 

pandemia. Disse que está preocupado com a saúde das crianças e dos professores 
com a possível volta às aulas até o final do mês. Mostrou situações, de outros 
Estados, onde a volta às aulas culminaram com o aumento do número de infectados 

por Covid e apresentou matérias de jornal, dizendo que as informações contradizem 
as determinações reais da Organização Mundial da Saúde - OMS. Apresentou também 
uma tabela de nível atual de transmissão do Covid e considerações para operações 

escolares, e disse que a parte mais importante dela não foi divulgada, onde se prevê o 
fechamento das escolas, analisando caso a caso, concluiu que o Estado do Espírito 
Santo não está classificado com indicação para volta às aulas e sim para o fechamento 

das escolas. Disse que o Estado está na pior classificação da OMS, que a volta às aulas 
será um genocídio de crianças e professores e que os gráficos publicados não mostram 
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a realidade. Informou que já têm uma petição online, de volta às aulas apenas com 
vacinação, assinada por mais de seis mil pessoas, que será entregue para o 

governador em breve; tem várias ações em curso apoiadas por dezessete entidades, 
entre elas: sindicatos, professores, saúde e outros. Apresentou a proposta de Moção, 
cuja minuta não estava concluída e disse que a ideia seria finalizar com a ajuda da 

plenária, para apreciação. Alguns conselheiros se manifestaram dizendo que o tema é 
importante, mas questionaram se esse tema estaria dentro do escopo do Conselho 
Estadual de Cultura. O Presidente disse que o Conselho pode sim debater outros 

assuntos, que esse tema exige muita cautela e que a pandemia ainda não está 
resolvida, pois é um processo complexo. Disse ainda que a equipe do Governo tem 
muita clareza sobre as colocações do conselheiro Alessandro, e que tem conduzido a 

crise da pandemia com muita seriedade. Foi questionado o fato de o documento não 
estar concluído para ser votado. A conselheira Verônica Gomes concordou que há a 

necessidade de apresentar um documento finalizado, solicitou uma reunião 
extraordinária, e pediu que esse documento fosse enviado com antecedência para 
todos os conselheiros. Depois de conferido o quorum, foi colocada em votação a 

proposta de realização de uma reunião extraordinária, para tratar desse assunto, a se 
realizar na próxima terça-feira, dia vinte e dois de setembro. Feita a votação nominal, 
a proposta de realização da reunião extraordinária foi aprovada pelos conselheiros 

presentes, com a indicação de que o documento a ser apreciado seja encaminhado 
com antecedência, para todos os conselheiros. O conselheiro Alessandro agradeceu a 
todos pela boa vontade e por aprovarem a reunião para garantir a saúde das crianças 

e dos professores. 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, 29 de setembro de 2020. 

1. Fabricio Noronha Fernandes: _____________________________________________  

2. Maria Verônica do Nascimento Gomes: ____________________________________ 

3. Pedro Carlos Rezende Padilha: ___________________________________________ 

4. Jucília Alves de Oliveira: ________________________________________________ 

5. Tarcísio Santório: ________________________________________________     ___ 

6. Marco Antônio Souza: __________________________________________________ 

7. Natércia Lopes de Faria: ________________________________________________ 

8. Thiago Moulin Ribeiro: __________________________________________________ 

9. Leandra Carla Moreira dos Santos: ________________________________________  

10. Luiz Eduardo Neves da Silveira: __________________________________________  
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11. Álvaro José dos Santos Silva: ____________________________________________  

12. José Roberto Santos Neves: _____________________________________________  

13. Josina Nunes Drumond: _________________________________________________  

14. Victor Bastos Faria: ____________________________________________________  

15. Jocelino da Conceição Silva Junior: ________________________________________  

16. Mariana Cristina Ramos de Araújo: _______________________________________ 

17. Daniela Coutinho Bissoli: ________________________________________________ 

18. Henrique Antônio Valadares Costa: ________________________________________  

19. Anna Karine de Queirós Costa Belini: _______________________________________  

20. Alessandro Montenegro Bayer: ___________________________________________  

21. Vitor Leonardo Amaral Rodrigues: _________________________________________  

22. Clóves Mendes Netto: ___________________________________________________  

23. Francimara da Silva: ___________________________________________________ 

24. Márcio Paulo Barros da Silva: _____________________________________________  

25. Daniela Torres da Silva: _________________________________________________  

26. Oseias Correia da Silwa Junior: ___________________________________________  

27. Tainara de Medeira: ____________________________________________________  

28. Flávia Cândida Ferreira Santos: ___________________________________________  

29. Filipe Tuler Dia: _______________________________________________________ 

30. Ubiraci Antônio de Marchi: _______________________________________________  

31. Fernanda Maria Merchid Martins: __________________________________________ 

32. Lucas Guimarães Blunck Schuina: _________________________________________  
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33. Carlos Francisco Ola: ___________________________________________________  

34. Claudia Prado Pedral Sampaio: ___________________________________________  

35. Rosimar Silva Domingos: ________________________________________________  

36. Andréa Gasparini Maciel: ________________________________________________  

37. Fabiano Davel: ________________________________________________________ 

38. Patrícia Cristine Viana David: _____________________________________________ 

39. Danilo Fernandes Sampaio de Souza: ___     ______________ __________________ 

40. Thainá Venâncio Pereira: _           ______ _________________________ _________        

41. Marcella Santos de Queiroz: _____________________________________________ 

 


