
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE CULTURA DA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL 
DE 2021 ÀS 16H00 VIA APLICATIVO ZOOM. 

PARTCIPARAM: Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva; os Vice-

Presidentes da entidade, Marcos Brafman, Coordenador dos Conselhos 

Empresariais da ACMinas; e Alessandra Alkimin, José Epiphânio Camillo dos 

Santos; a Secretária Municipal de Cultura de Belo Horizonte, Fabíola Moulin; 

Gabriel  Portela, Secretário Adjunto Municipal de Cultura de Belo Horizonte;  e os 

conselheiros e convidados: Beatriz  Sá, Cristina Schiner, Eliane Parreiras, Elizabeth 

Campos, Isabel Mendes, Janaina Melo,  José Osvaldo Lasmar, João Bosco Varella, 

Lourenço Veloso, Maria Auxiliadora Figueiredo, Maria Elvira Salles Ferreira, 

Marcos Ferreira, Mário, Mauro Werkema, Nacib Hetti, Octávio Elísio Alves de Brito, 

Olavo Romano, Pollyane Schvek, Rogério Tavares, Tibério, Túlio Cambraia, Victor 

Almeida e Wesley  Kolasco. Justificaram: Letícia Senna 

O Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva abriu o encontro 

cumprimentando a todos e falando da relevância do Conselho de Cultura. Cultura 

e Turismo caminham juntos. A vitalidade da ACMinas está em seus conselhos 

empresariais, e hoje é a vez do Conselho de Cultura, disse ele. E informou a todos 

que a ACMinas irá celebrar seus 121 anos festivamente nos dias 7 e 8 de 

dezembro. Parabenizou ao Presidente do Conselho Empresarial de Cultura, Jorge 

Carlos Borges de Souza pelo trabalho que vem desenvolvendo. 

O Coordenador dos Conselhos Empresariais da ACMinas, Vice-Presidente Marcos 

Brafman cumprimentou o Presidente da ACMinas, José Anchieta, agradecendo o 

apoio e incentivo. Cumprimentou o Presidente do Conselho de Cultura, Jorge 

Carlos Borges de Souza pelo trabalho competente que realiza à frente do Conselho. 

Cumprimentou também a Vice-Presidente da Conselho, Maria Elvira Salles Ferreira 

e demais presidentes de Conselhos da ACMinas, presentes a reunião. Agradeceu 

a Secretária Municipal de Cultura, Fabíola Moulin pela disponibilidade de participar 

de uma reunião da centenária ACMinas e apresentar os projetos que estão sendo 

articulados pela secretaria municipal. E colocou o Conselho de Cultura da ACMinas 

à disposição para colaborar. E encerrando, falou que os 18 conselhos empresariais 

da ACMinas, tem tido um papel importante desde o início da pandemia, levando 

informações, cartilhas e estudando soluções para ajudar os associados da 

entidade. Aproveitou para agradecer a todos os conselhos empresariais da 

ACMinas pelo papel importante que eles têm desempenhado. 

O Presidente do Conselho Jorge Carlos Borges de Souza, agradeceu as palavras 

do Presidente Dr. José Anchieta e as indicações ao Conselho, dos conselheiros 

Arnaldo Oliveira e Rogério Tavares. E passou a palavra a Secretária Municipal de 

Cultura de Belo Horizonte, Fabíola Moulin.  

Apresentação da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, sobre os 
Projetos que estão sendo desenvolvidas para recuperação do setor. 
Secretária Municipal de Cultura de Belo Horizonte, Fabíola Moulin: A secretária 



cumprimentou a todos os presentes e a agradeceu pelo convite e oportunidade de 

promover esse diálogo. Disse que a Secretaria está sempre aberta a diálogo e às 

parcerias em prol do desenvolvimento da cidade. “Esse é um momento raro”, disse 
ela. E informou que a Secretaria está trabalhando a cultura em várias dimensões, 

social, voltado ao cidadão, economicamente e principalmente tem feito um trabalho 

com relação ao direito cultural e pela retomada das atividades do setor. Disse que 

esse é um momento de unir força não só neste momento de pandemia, mas na 

retomada das atividades. Em sua apresentação (anexa) falou das políticas que 

estão sendo trabalhadas em curto e médio prazo. E sobre as políticas de fomento 

à cultura de BH, da Lei Emergencial a Cultura, Aldir Blanc, as políticas de 

fortalecimento áudio visual, conjunto moderno da Pampulha, o Circuito Municipal 

de Cultura e os festivais.  (Apresentação anexa) 

Após sua exposição, alguns conselheiros se manifestaram: 

Presidente do Conselho, Jorge Carlos Borges de Souza informou a secretária 

que o acervo do CEC – Centro de Estudos Cinematográficos estão no Minas Tênis. 

Solicitação essa feita durante uma reunião do Conselho de Cultura da ACMinas. E 

pediu que a secretaria faça essa aproximação com a Diretoria do CEC, porque este 

acervo pode contribui muito. Sugeriu que a secretaria crie um concurso de boas 

práticas com sugestões e possibilidades para o retorno das atividades culturais da 

cidade que concentram muitas pessoas.  

A vice-presidente do Conselho de Cultura, Mara Elvira Salles Ferreira pediu 

para a secretaria volte seus olhares para a Pampulha e colocou à disposição sua 

coleção de Papai Noel. 

O Conselheiro Olavo Romano sugeriu que seja estudada uma forma de estimular 

os profissionais de cultura a se inscreverem no MEI para que possam participar dos 

editais. 

O Presidente do Conselho de Micro e Pequenas Empresas da ACMinas, Edvar 
Dias Campos se colocou à disposição para ajudar.  

O Presidente do Conselho Empresarial de Turismo, Octávio Elísio Alves de 
Brito pediu para que a secretaria trabalhe de forma a consolidar BH como porta de 

entrada para a cultura de Minas. Segundo ele, é inadmissível que o turista 

desembarque em Belo Horizonte em direção às cidades históricas e não conheçam 

os nossos pontos turísticos e culturais.  

O Diretor José Osvaldo Lasmar perguntou sobre a Fundação Municipal de 

Cultura e o Conselho Curador se ainda existem e atuam ainda. E como tem sido a 

articulação da Secretaria Municipal de Cultura com a Secretaria Municipal de 

Educação. E o PH Filme Comission se ainda existe. 

O conselheiro Rogério Tavares agradeceu ao Presidente José Anchieta e ao 

Marcos Brafman pelo convite. Agradeceu a Vice-Presidente do Conselho, Maria 

Elvira por ajudar a Academia Mineira de Letras a conseguir a doação do casarão 

que hoje ocupa. E colocou a Academia à disposição para possíveis parcerias.  



Respondendo, a Secretária Municipal de Cultura de Belo Horizonte, Fabíola Moulin 

disse: 

Agradeceu ao Jorge as sugestões e deixou registrado para ser estudado. 

Sobre os editais e licitações, a Secretária informou que a Secretaria tem procurado 

melhorar a linguagem de forma a facilitar a inscrição. O órgão também tem feito 

caravanas para informar os prazos e ajudar os interessados. Todos os centros 

culturais tem equipes ajudando no preenchimento.  

Sobre a Fundação Municipal de Cultura e o Conselho eles existem sim e estão 

atuando junto com a secretaria. Inclusive os projetos dos festivais. O Conselho 

Curador vai ser renovado, mas está atuando sim.  

A articulação com a Secretaria de Educação tem sido feita através de treinamentos 

dos professores. Tem um programa chamado “Integrar” de formação a cultura e 
que tem por objetivo capacitar os professores para levar esse conhecimento aos 

alunos. 

O BH Filme Comission ainda está sendo implantado. São comissões municipais 

voltadas a políticas áudio visual. Para possibilitar filmagens, autorizar, regular e 

atrair filmagens para a capital mineira. 

 

Encerrando, o Presidente do Conselho Empresarial de Cultura, Jorge Carlos 

Borges de Souza agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 

Belo Horizonte, 19 de abril de 2021.  

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 

 

 

 


