
1º DIA DE REUNIÃO - ATA DE REUNIÃO DE 01/12/2016 - COLEGIADO SETORIAL DE 

PATRIMÔNIO MATERIAL - MANHÃ  

Em 1º de Dezembro do ano de 2016, às 09h da manhã, foi aberta em Brasília - DF, no 

Edifício Parque Cidade Corporate, 9º andar, na sala de reuniões do Ministério da 

Cultura, a reunião do Colegiado Setorial de Patrimônio Material. A reunião foi aberta 

pelo coordenador do Colegiado Setorial, Sr. ANDREY SCHLEE, que iniciou 

cumprimentando e dando boas-vindas a todos e todas do grupo e apresentando a 

pauta da reunião, que teve a seguinte ordem: INFORMES GERAIS (reunião do pleno e 

contexto atual sobre o Ministério da Cultura), 1 - Apresentação do Departamento de 

Patrimônio Material (DEPAM E IPHAN); 2 - Apresentação dos trabalhos da setorial (dos 

GT's de Arqueologia e Acessibilidade); 3 - Eixos Temáticos para a IV Conferência 

Nacional de Cultura; 4 - Discussão do Plano Setorial; Iniciando com a fala do Sr. 

ANDREY sobre informações gerais a respeito da reunião do pleno, sendo feito um 

breve apanhado do que foi debatido e apresentado (eixos da IV Conferência Nacional 

de Cultura), informando também que a ordem do dia, que seria a pauta específica do 

Colegiado. ANDREY - iniciou falando dos INFORMES: 1 - Reunião do pleno 

(esclarecimentos sobre a plenária que antecedeu os colegiados setoriais), foi falado 

sobre questionamentos da reunião do pleno anteceder a reunião do colegiado 

(indagação feita por Alessandra Pajama no pleno), uma vez que a plenária é 

deliberativa. ANDREY disse que a explicação dada foi que como são 4 reuniões de 

plenárias e duas setoriais, ainda vão acontecer isso mais vezes, e que de qualquer 

forma, a orientação dada foi que as deliberações realizadas hoje, serão levadas para 

provação no pleno; Que a plenária ocorreu nos dias 17 e 18 do mês de novembro, que 

teve como pauta principal os eixos da IV Conferência Nacional de Cultura, e a votação 

das moções. Em seguida, falou brevemente sobre a situação do atual Ministério, com 

os novos representantes das cadeiras, inclusive do CPNC. Após os informes, ele fez a 

provocação da discussão sobre uma demanda a ele direcionada, que trata da questão 

dos quatro outros representantes do poder público que deverão compor o Colegiado 

Setorial de Patrimônio Material, completando assim, os cinco representantes junto 

com o IPHAN. Sr. ANTONIO SEIXAS fala da importância de ter uma recomendação 

nesse sentido, e, em chamar a PALMARES. Sr. ANDREY explicou que várias setoriais 

hoje já estão com esses representantes e que o mesmo enviou um e-mail para a Sra. 

Érika e demais pessoas do Ministério informando que faria a indicação tão logo levasse 

a discussão para o colegiado setorial, e que por isso, essa seria também uma questão a 

ser pautada nesse encontro. Sugeriu uma rodada de nomes de instituições e que essa 

indicação seria feita nesta setorial. Dione da Rocha Bandeira sugeriu a Sociedade de 

Arqueologia Brasileira/SAB e a FUNAI. Por entender que deveriam ser instituições 

públicas a SAB foi eliminada. A ANTONIO SEIXAS defendeu a importância de termos 

como quatro restantes, os representantes que já estão no pleno e que seriam mesmo 

de órgãos do poder público. BERNARDO JÚNIOR, defendeu e indicou a importância de 

termos o Ministério Público na setorial. ANTONIO SEIXAS lembrou ao mesmo que o 



MINISTÉRIO PÚBLICO já compõe o Pleno. Após ampla discussão, foram indicadas AS 

INSTITUIÇÕES: PALMARES, IBRAM, FUNDAÇÃO RUI BARBOSA E FUNAI. E foi votado 

como encaminhamento que essas quatro indicadas, seriam as instituições que irão 

participar da setorial de patrimônio material. DIONE BANDEIRA falou sobre a 

importância da setorial encaminhar ao pleno a sugestão de modificação do Regimento 

Interno do CNPC (página 34),  no Artigo 4º Inciso IX, incluindo ao final da sentença do 

mesmo, a palavra "Arqueologia" - ficando a mesma da seguinte forma: " um 

representante de entidade de pesquisa na área de cultura, a ser definido em sistema 

de rodízio ou sorteio, pelas associações nacionais de antropologia, ciências sociais, 

comunicação, filosofia, literatura comparada, história e arqueologia".  Colocado em 

votação o encaminhamento solicitado por DIONE BANDEIRA, que foi aprovado, e certo 

de ser encaminhado ao pleno para votação, mas com a indicação de retomarmos mais 

a frente, em um outro momento, para ver como o colegiado setorial levaria o 

encaminhamento para ser apreciado no Pleno para aprovação sobre a mudança do 

regimento interno. O grupo então passou a discutir a pauta da IV Conferência Nacional 

de Cultura e seus eixos estruturantes. Outros quarto integrantes do colegiado 

chegaram a reunião e o ANDREY retomou, fazendo um breve resumo do que havia sido 

discutido até aquele momento. DIONE BANDEIRA questionou novamente sobre as 

quatro vagas remanescentes, querendo saber de onde vem essa solicitação, e se 

mesma está prevista em algum documento (no regimento interno do CNPC ou 

Colegiado setorial de patrimônio material). ANDREY leu o regimento interno do 

colegiado setorial do patrimônio material, onde estava contida a regra. Sanadas as 

dúvidas, após consultas aos regimentos, seguimos em discussão. ANTONIO SEIXAS 

também complementou falando que no Regimento Interno do CNPC, no artigo 10º, 

inciso I, da página 36 versa também sobre essa composição, estando a mesma prevista 

em ambos regimentos. ANDREY então retoma a fala e relembra que foram indicadas as 

instituições: IBRAM, PALMARES, FUNDAÇÃO RUI BARBOSA E FUNAI. Relembrando 

também que a indicação passou pelos seguimentos cultura afro, indígenas, arquivos e 

museus. RENATO questionou ao ANDREY sobre a existência de alguma instituição 

relacionada à preservação do patrimônio natural. ANDREY explicou que quem 

representa os bens culturais é o IPHAN e quem representa os bens naturais é o IBAMA, 

porém natural stricto sensu (fauna e flora); paisagem cultural IPHAN, bens mistos 

IPHAN entre outras categorias também; que a paisagem cultural também é o IPHAN.  

ANDREY retoma novamente aos informes, acrescenta que as conferências municipais e 

estaduais vão começar a ocorrer e que a previsão da IV Conferência Nacional de 

Cultura é para novembro de 2017;  que foi a data apresentada e aprovada pelo pleno, 

o que implica na organização e participação; indicando a importância de pelo menos 

um representante do colegiado setorial participar das conferências municipais e 

estaduais de suas regiões de origem (ainda que com recursos próprios), e que foi 

apresentado e entregue a cada um dos membros do colegiado setorial presente na 

reunião, um envelope contendo o resumo dos eixos temáticos.   Inicialmente, o Pleno 



tinha como objetivo aprovar os eixos temáticos, mas por interrupção e solicitação de 

novo encaminhamento, foi votado que o documento fosse discutido junto aos 

colegiados setoriais. ANDREY explicou que poderia mudar o título, o foco e algumas 

outras alterações mas que não se poderia acrescentar mais um eixo. ALESSANDRA 

PAJAMA faz uma sugestão de encaminhamento, no que diz respeito aos eixos 

temáticos que seria: atender o que foi solicitado pelo Ministério da Cultura, com 

relação á análise e revisão dos eixos para aprovação, bem como se fazer a revisão dos 

eixos,  rediscutindo e relacionando inclusive com a atual gestão do CNPC, devido às 

mudanças ocorridas no Ministério. Que além disso, deve-se pontuar os 

questionamentos do pleno com relação ao que já foi discutido e votado nas 

conferências anteriores, checando e analisando o que já foi votado e efetivado. DIONE 

indica que deveria haver um eixo de cultura e educação. RENATO defende que deveria 

ter cultura, educação e acessibilidade. BERNARDO fala que acessibilidade está 

contemplada em infraestrutura. ANA CUNHA explica que acessibilidade não pode ser 

vista somente como infraestrutura. RENATO defende junto com a ANA CUNHA e o 

BERNARDO que então deveria ter um eixo específico para falar sobre Cultura, 

Educação e Acessibilidade. RENATO fala sobre a importância de entendimento sobre 

acessibilidade. ANA CUNHA reforça e diz que acessibilidade vai para além da 

infraestrutura, que o teatro, os espetáculos precisam ter material, ter até a formação 

desses profissionais para que tenham toda uma gama de conhecimentos. DIONE 

pergunta porque o eixo 2 não é acessibilidade e infraestrutura. ALESSANDRA PAJAMA 

defende que na verdade a acessibilidade cultural deveria entrar para o pleno, mas que 

ainda não mexeria com isso nesse momento; foi feito um encaminhamento pela 

mesma, que seria interessante discutir e encaminhar outras propostas sobre 

acessibilidade para que o pleno fizesse a avaliação. ANDREY chama atenção do grupo 

para a importância de não perdermos os focos das propostas já sugeridas, e analisar 

ponto a ponto o que contempla cada demanda. ANA CUNHA explica a importância de 

melhorar o texto e diz que as pessoas que estarão discutindo nos municípios não terão 

a compreensão desse acesso citado no eixo 2 como algo amplo, e sim, somente na 

questão de infraestrutura, além da questão do acesso social, e questionando como se 

faz para a população ter acesso aos teatros, cinemas e etc. JOSÉ falou que precisamos 

entender que alguns são eixos de trabalho e outros são critérios transversais, 

entendendo que a questão da universalização do acesso precisa ser transversal, e que 

se o documento está separado por eixos temáticos, em vários eixos temáticos deverá 

ser pensada a questão da acessibilidade, que tem que ser pensada como infraestrutura 

e como outros itens também, e que não necessariamente ela precisa ter um eixo 

específico, mas que precisa ser amplamente discutida. ANA CUNHA concorda e diz que 

precisa ser pensada em todos os eixos.  ANDREY sugeriu que fosse trabalhado somente 

na primeira página, focando apenas nos eixos, com tema, foco e objetivo.  O grupo 

discutiu amplamente sobre a importância também da educação estar contemplada 

nos eixos. DIONE defendeu que a única maneira de se fazer a cultura ser valorizada é 



fazer com que esta seja incorporada na educação, e, então, o grupo querer tirar 

educação para que não seja confundida com cultura educação é estranho. RENATO 

defende que se deve pensar no contexto novo. O JOSÉ fez uma provocação com 

relação à importância de se saber o que está sendo discutido no Conselho Nacional de 

Educação e no Conselho Nacional de Cultura, até que ponto a maior integração da 

cultura na educação não tem que ser pautada no Conselho Nacional de Educação, 

porque não adianta a setorial discutir o que os outros querem fazer, mas que deve 

estar incluída na discussão da educação, então, teremos que trabalhar estar juntos. 

RENATO fala que na gestão passada do CNPC, foi colocada a importância de se tentar 

estreitar o diálogo com o Conselho Nacional de Educação, para saber até o que está 

sendo pautado, e isso foi provocado desde a gestão passada.  DIONE falou que eles 

não irão pautar, se não se sentirem pressionados de algum lugar, e que é igual no 

conselho de cultura, que é onde deve ser pressionado, e que as coisas não são 

separadas, e tudo está muito interdisciplinar, até porque a educação patrimonial é a 

base de tudo que está relacionado à cultura. ANA CUNHA falou que, ao participar de 

um Seminário de Educação Patrimonial, um professor falou que seria mais carga para 

eles, que ainda teriam que acrescentar mais cultura no currículo, e que eles acham que 

não é responsabilidade do professor falar sobre cultura. ALESSANDRA PAJAMA falou 

que essa inquietação foi colocada no pleno também. BERNARDO falou que quem 

trabalha com educação patrimonial, trabalha de forma independente. ANA CUNHA 

confirmou e disse que educação em cultura não entra na grade curricular dos alunos 

na escola. RENATO falou que educação patrimonial só entra nas escolas se for através 

de projetos específicos de edital. DIONE explica que a postura do professor tem a ver 

com a sobrecarga de trabalhos e da desvalorização do profissional.   ANA CUNHA 

indica que é preciso levar os agentes culturais para trabalhar a questão da educação, 

seja no turno inverso ou de uma outra maneira, porque os professores não farão isso. 

RENATO fala que ANDREY tem um encaminhamento, mas relata que ALESSANDRA 

PAJAMA está coberta de razão quando diz que temos um documento que foi 

produzido na última conferência de 2013, que está dissolvido de alguma forma e o que 

temos que verificar é o que foi implementado, questionando quais os resultados disso. 

E que será construído um outro documento em cima disso, e que vai se perder 

novamente. RENATO então mostra as propostas mais votadas na 3ª Conferência 

Nacional de Cultura e diz que a proposta da PAJAMA está correta, e diz que se deve 

pegar essas propostas prioritárias e trabalhar no sentido de verificar o que já foi 

amplamente votado e colocar como ponto a ser rediscutido como eixo. ANDREY 

provoca a discussão sobre como devem proceder na reunião com relação aos eixos e 

que não basta apenas falar que nas últimas três conferências os eixos já foram 

debatidos, que a setorial precisa indicar uma solução frente a provocação feita nos 

eixos ali colocados nos documentos e votados no pleno.  PAJAMA pergunta se existe 

um observatório do Plano Nacional de Cultura. ANDREY responde que essa secretaria é 

a responsável por esses dados e que seria interessante falar com a ÉRIKA a respeito.  



Após ampla discussão do grupo, ALESSANDRA PAJAMA fala da importância de saberem 

o que se tem e como se deve avançar. DIONE pergunta se existe um momento na 

conferência para fazer avaliação do que se tem e o que já foi implementado e, em 

seguida, sugere que tenha um momento inicial na conferência que faça esse 

levantamento e apresente os resultados. Após exaustiva discussão sobre fatos e 

propostas da III Conferências e colocações feitas por PAJAMA e RENATO, esse último 

então solicitou que o ANDREY fizesse uma apresentação do Departamento do 

Patrimônio Material e Fiscalização (DEPM e IPHAN) e o histórico de tombamento e de 

políticas na área de patrimônio. Voltando a discussão, ANTONIO SEIXAS falou que o 

grupo deveria focar somente no eixo 6. Houve mais discussão sobre o assunto e ficou 

decidido que o grupo faria algumas observações nos cinco eixos iniciais, mas 

desdobramentos maiores estariam voltados ao Eixo 6. O JOSÉ falou da importância da 

definição dos elementos estruturantes, uma vez que estes, já que foram apontados 

nas conferências anteriores, permeiam todos os eixos e que são pontos em comum 

entre todas as setoriais; que servem de indicadores para todas as setoriais. ANTONIO 

SEIXAS voltou a defender que a setorial deveria pensar e focar apenas no eixo 6, 

citando que nenhuma outra setorial estaria discutindo Patrimônio Material, diz 

também que enquanto o grupo está olhando para cima (referindo-se aos eixos 

anteriores no documento), deveria se observar o nosso próprio eixo, que é o único que 

não tem descrição e que para sair dessa pauta (o eixo 6) será um pulo; sendo que 

Patrimônio é o único que tem um eixo especifico", finaliza. AGDA fala que o grupo 

pode desenvolver várias discussões sobre educação e acessibilidade, mas que precisa 

desenvolver a discussão sobre um único eixo, que é o referente ao Patrimônio. DIONE 

pede desculpas e discorda da colocação, dizendo que acha até que esse eixo foca 

especificamente em Patrimônio, mas que todos os outros eixos estão relacionados 

também ao patrimônio. ANTONIO rebate falando que ninguém está falando de 

patrimônio nas outras setoriais (música, dança, teatro e etc.). AGDA volta a falar que 

assim como os outros setoriais, todos os eixos estarão se referindo a tudo, mas que 

"os outros setoriais estão discutindo o que é deles e que o nosso setorial deveria 

discutir o que é nosso", enfatiza.  ANGELIM DE ICÓ chama atenção sobre o fato de até 

a redação do eixo ser falha. AGDA concorda.  ANTONIO sugere mais uma vez que 

deveriam focar no eixo 6, tendo a educação patrimonial como um norte. PAJAMA 

concorda. JOSÉ fala que tem uma proposta que ele acha que concilia; que voltem aos 

elementos estruturantes, que seriam questões transversais, que entrariam na 

discussão; e que as discussões dos eixos temáticos são elementos que entendemos 

como fundamentais que estejam nessa discussão mais ampla; para que o grupo não 

fique discutindo somente na sua própria "caixinha" e perdendo a visão global.  E que 

acha que o grupo está quase finalizando essa discussão mais ampla, que é a avaliação. 

Que levem em conta as questões priorizadas na III conferência e como estas questões 

estão hoje. Como isso tudo se conecta com os eixos da IV conferência; Que como os 

dois elementos estruturais que estão sendo discutidos nessa reunião entram nesse 



processo de avaliação e nos eixos sugeridos, uma vez que eles já vem desde a III 

conferência para cá. Fechando um formato de avaliação desse conjunto, ele acha que 

o grupo estará pronto para ir para a discussão do eixo 6. Que ai sim, é a "caixinha" que 

diz respeito ao colegiado setorial. Que o entendimento é que o colegiado sinalizou a 

preocupação com o grupo, colocando inclusive como essa discussão deve ser proposta 

para 2017, contanto que existem pontos fundamentais, que não se sabe indicar como 

serão colocados ali, mas que são temas fundamentais, que é a acessibilidade (que não 

se restringe apenas a uma questão de infraestrutura) e a questão da educação. Que 

então podemos até enriquecer um pouco mais essa estrutura, colocando o que se quer 

dizer com acessibilidade, qual a preocupação com a questão da educação, entendendo 

que existe um conselho nacional de educação, mas que aqui no CNPC, no colegiado de 

Patrimônio Material, precisa haver uma preocupação   com relação a educação e que 

pode ser relacionada às políticas públicas. Que enfim, pode-se sinalizar algumas coisa, 

enriquecendo um pouco as estruturas, e vendo o que havia sido discutido desde o 

começo. Apresentou como é que isso pode ser absorvido lá (pleno), onde o grupo tem 

um pouco menos de controle, e ai, seguir o campo onde o grupo tem mais controle ou 

segurança, que é o eixo 6. RENATO solicita questão de ordem e pede que seja 

discutido o eixo 6 no dia seguinte (dia 02/12). ANDREY explica que essa é a pauta da 

reunião e que a ideia é passar para o eixo 6, somente após definição dos eixos 

anteriores. JOSÉ pergunta se já está aprovado o questionamento global.  DIONE 

pergunta ao grupo de que maneira as pessoas observam que o Patrimônio Cultural 

está inserido nos eixos anteriores ao eixo 6. E o grupo quase em sua totalidade, com 

exceção do ANTONIO e da AGDA, concorda que patrimônio material está relacionado a 

todos os demais eixos. ANTONIO responde dizendo que se o grupo afirmar que 

patrimônio perpassa por todos os outros eixos, corre o risco de ser retirado o eixo 6. 

DIONE responde dizendo que não é bem essa a colocação dela e afirma que a 

preocupação dela é que o eixo está muito focado na preservação, precisando dialogar 

com mais questões como sustentabilidade, economia, diversidade e etc., e que a 

mesma não quer discutir somente a questão da preservação, afirmando que esta é 

fundamental, mas não deverá ser algo restrito apenas a isso. AGDA defende que não 

estava falando que os outros eixos não estão falando de patrimônio, mas que se existe 

um tópico específico sobre Patrimônio, é interessante trabalhar mais nesse tópico. 

DIONE responde que não estava se referindo a nenhuma proposta especifica, mas que 

estava se referindo aos primeiros cinco eixos da conferência. ANDREY solicita a fala e 

diz que não entendeu, que a questão de preservação relacionada ao IPHAN, que ali foi 

posta, é de uma importância gigantesca e que ele entende que essa discussão é 

presente; que o modelo de gestão que começou em 1937, e que completa 80 anos em 

2017, precisa ser revisto em alguns formatos. Após discussão ampla do grupo, todos 

chegaram em um ponto comum: que o esboço do patrimônio material deverá ter 

pontos primordiais para a gestão do patrimônio cultural. RENATO fala da importância 

da responsabilidade do Estado com relação ao Patrimônio, destacando ainda a 



segunda proposta mais votada na III Conferência Nacional de Cultura, que versa sobre 

o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Parte-se então para uma breve análise dos 

eixos estruturantes citados pelo José, sendo feitos alguns encaminhamentos para 

serem discutido após o almoço.  

Encaminhamentos feitos pela manhã: Sobre a IV Conferência Nacional de Cultura - 

que a setorial de patrimônio material considera fundamental que haja um momento 

inicial de análise e diagnóstico das propostas principais dos eixos já votados na III 

Conferência Nacional de Cultura. E que, a partir dessa análise, esse possa servir de 

norteador para se fazer a conexão com os seis eixos propostos para IV conferência 

nacional de cultura. Devendo apresentar dois elementos estruturantes (acessibilidade 

e educação), que permeiem todos os eixos de forma a contemplar os pontos comuns 

em todas as setoriais. Foi redigida uma redação de encaminhamento da seguinte 

forma: O Colegiado Setorial de Patrimônio Material considera fundamental para a IV 

Conferência Nacional de Cultura: 1) Inclusão na programação oficial da Conferência 

pauta obrigatória de avaliação com diagnóstico/análise das propostas prioritárias 

aprovadas nas Conferências anteriores; 2) Que o resultado da avaliação sirva de 

elemento norteador das discussões de novas ou a manutenção das propostas 

priorizadas; 3) Que as discussões que ocorrerem em todos os eixos temáticos 

contemplem os temas estruturantes, tais como Sistema Nacional de Cultura; Fontes de 

Financiamento; Economia Criativa e a Solidária; Educação, nos termos das prioridades 

aprovadas na III Conferência, Acessibilidade, nos termos da lei 13.146/2015, Art. 42, 43 

e 76, Desconcentração e Distribuição equitativa de oportunidades e recursos para os 

fazeres culturais; 4) Recomendação para a inclusão nas programações oficiais das 

Conferências Municipais e Estaduais Avaliação dos Planos Municipais e Estaduais de 

Cultura. 5) Que no momento da definição dos eixos das próximas Conferências 

Nacionais de Cultura sejam consideradas as prioridades aprovadas na Conferência 

anterior.  

___________________________________________________    

TARDE:  Em 1º de dezembro do ano de 2016, às 14h30min, foi aberta em Brasília - DF, 

no Edifício Parque Cidade Corporate, 9º andar, na sala de reuniões do Ministério da 

Cultura, a segunda parte reunião (turno da tarde) do Colegiado Setorial de Patrimônio 

Material. A reunião foi aberta pelo coordenador do Colegiado Setorial, SR. JOSÉ, que 

substituiu o ANDREY na condução dos trabalhos. JOSÉ iniciou com um breve resumo 

da reunião da manhã, informando o que ficou deliberado para ser encaminhado no 

turno da tarde. Apontando entre outras coisas, a melhoria da redação, lembrando que 

esta deve ser o resultado final da discussão no momento dos encaminhamentos. Foi 

sugerido pelo José uma avaliação geral das propostas da 3ª Conferência Nacional de 

Cultura. Aceita pelo grupo, sendo indicada a leitura de todas principais propostas 

votadas e aprovadas na conferência anterior. Fazendo um destaque e filtrando apenas 



o que tem a ver com os eixos propostos para a 4ª conferencia. PAULO CRISPIM falou 

do levantamento quanto ao licenciamento ambiental e os levantamentos por ele feito 

no Mato Grosso e questiona sobre a IN 1. DIONE falou que esse questionamento deve 

ser justamente porque houve a provocação do setorial sobre a importância de se falar 

e debater amplamente sobre o que vem sendo proposto para a IN 1 do IPHAN; que 

devemos levantar esse debate posteriormente. ANA CUNHA defendeu a importância 

da setorial se posicionar perante as questões que estão sendo amplamente divulgadas 

na mídia e tirar algum encaminhamento no que diz respeito ao IPHAN e as pressões 

que o órgão vem sofrendo, lembrando que Salvador não é um caso isolado e que 

outras questões silenciosas devem ser levantadas pela setorial. DIONE sugeriu uma 

moção com relação a IN, lembrando que o conselheiro LUCIANO (que não estava 

presente na reunião) já havia sinalizado essa preocupação e que o mesmo até enviou 

por e-mail, um manifesto citando esse e outros aspectos relacionados ao setorial, que 

as pressões não estão ocorrendo somente Mato Grosso e que essas questões são 

gerais. Ficou acertado pelo grupo que será discutido a questão da IN no momento de 

moções. Voltando à pauta, RENATO propõe leitura e divisão por grupos. ALESSANDRA 

PAJAMA sugere divisão dos quatro eixos e leitura em divisão das propostas em grupo, 

casando com os eixos da IV conferência, para posterior apreciação dos destaques. 

PAULO fala que dividir o documento em grupos para leitura, empobrece, pois cada um 

tem uma experiência específica, e não aproveitar  isso tira a qualidade da análise. 

ANGELIM DE ICÓ concordou que de fato empobrece.  PAULO exemplificou que, no 

caso de legislação, o ANTONIO gosta e tem mais experiência, por exemplo, e pode 

somar mais, como na prática de políticas culturais relacionadas ao patrimônio 

material; que quando todos leem de forma coletiva, passa a ser todo mundo olhando 

para o mesmo texto, mas com contribuições distintas; no entanto, quando se 

fragmenta, divide-se uma experiência em cada canto, o que pode comprometer a 

análise. PAJAMA então retira a propostae o grupo decide em seguir lendo em 

conjunto. RENATO segue na leitura das propostas da 3ª Conferência Nacional de 

Cultura, até o final, sem interrupções. Ao final, JOSÉ fala que da leitura do todo, lhe 

chamam atenção duas coisas:  a inexistência do sistema nacional de cultura (olhando 

para o que foi lido), no que diz respeito ao funcionamento do sistema nacional de 

cultura e a outra questão é a de financiamento. Que são dois itens que lhe chamaram 

bastante atenção nessa leitura toda, sendo que são citados constantemente de fundo, 

financiamento, acesso e etc. ou seja, como o dinheiro chega. Que cita o sistema como 

financiamento; o que dá uma linha geral do que se perde aqui. Como sugestão, 

recomenda que esses dois itens entrem também como pontos estruturantes, que 

então passam ao ser quatro (junto com acessibilidade e educação) ou não fazer. Que 

esses quatro são os pontos que acha importante destacar, a partir da leitura geral 

realizada. Que se houver algo mais que salte aos olhos, deve-se acrescentar. Sugere 

que o grupo tenha esse documento como norteador e que se "beba nessa fonte", que 

se traga como questões estruturantes, dando ênfase na questão do sistema nacional 



de cultura, fontes de recursos e financiamento a cultura, acessibilidade e educação. 

Deixando para que os ajustes de textos sejam feitos ao final da reunião do dia, e que 

nesse momento que seja votado esses outros elementos estruturantes, para, em 

seguida, partir-se para o eixo 6.   RENATO chama atenção para importância de se falar 

também no custo amazônico e nas regiões de fronteiras, como questões de 

regionalizações, o equilíbrio regional e equalização desses recursos e fomentos. 

Ficando-se de fazer uma redação relacionada a isso e incluir nos encaminhamentos. 

DIONE chama atenção para questão da cultura e economia, economia criativa, 

territórios criativos. ANTONIO fala que economia criativa está no eixo 1. Dione 

discorda e diz que economia da cultura é diferente de economia criativa. JOSÉ faz o 

encaminhamento para que se defina como será feito o eixo 6. TELMA pergunta qual a 

pauta do dia 02, e já afirma que seria importante e deveria ser priorizado o eixo 6, com 

mais debates e melhor entendimento das questões levantadas. ANTONIO responde 

que tudo que não for discutido dia 01 será discutido no dia 02. JOSÉ fala que a 

principal questão seria trabalhar o eixo 6, apresentar, defender e discutir as moções e 

recomendações e debater o plano setorial; sugerindo que no período da manhã se 

faça a discussão sobre o plano setorial. ANGELIM DE ICO pede para que os 

conselheiros sejam todos bem pontuais para otimizar os trabalhos (todos concordam). 

JOSÉ volta a fazer a sugestão de  que pela manhã seja discutido plano, em seguida, a 

consolidação dos textos e recomendações e finalizar a redação a ser feita e detalhada. 

Também chama atenção sobre as colocações do ANDREY pela manhã. Pergunta se há 

propostas, como se faz as proposições do eixo 6 das 17 até as 18 horas. JOSÉ faz 

novamente a colocação de que o importante é que se discuta no dia seguinte o eixo 6, 

a redação sobre os elementos estruturantes fundamentais, que devem ser pautados e 

respeitados, e que se aborde o plano setorial. Pede questão de ordem e provoca 

sugestões e propostas de encaminhamento de como se discutirá o eixo 6, para o que 

ainda se discute após o intervalo do dia 01.  DIONE fala que o grupo deve ver quais as 

ideias que estão no 6, que se considera fundamental para um melhor entendimento 

sobre isso, com respeito ao patrimônio cultural, e que se passe para alteração da 

redação, elencando os temas e proposições, levando em consideração tudo que já foi 

lido até o momento e que estes sirvam de norteadores também. TELMA chama 

atenção sobre o item votado que versa sobre o plano material e imaterial, e que esse 

texto da proposta da 3ª Conferência Nacional de Cultura, que deve servir de 

embasamento para o eixo 6. JOSÉ fala das duas propostas de trabalho até o momento: 

PROPOSTA 1- fazer o mapeamento de temas, conceitos, assuntos que devem ser 

contemplados no foco e objetivo.    PROPOSTA 2 - Resgatar a prioridade sobre o 

Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, trabalhando em cima dela. Pergunta se há 

mais alguma proposta. TELMA responde que na verdade as duas propostas se 

completam. JOSÉ fala que uma parte de um lado e a outra parte de outro lado, mas 

que o grupo pode fazer a análise; fala que a questão é que vieram duas propostas e se 

existe mais alguma. RENATO faz a PROPOSTA 3 -   Conciliar as duas propostas. 



ANTONIO SEIXAS diz que o grupo pode até fechar uma proposta de consenso, mas que 

não se sabe qual a proposta do patrimônio imaterial e que esse ponto deve ser 

considerado, que o setorial pode ter feito algo completamente diferente e destoante 

do que se está sendo pensado; que acha que o ponto em comum é o sistema, e que 

inclusive ele resume essa ideia aqui. E que acha que em dez minutos o grupo fecha 

essa ideia, se o assunto não for destrinchado. E que não será preciso colocar as 

propostas especificas, como educação patrimonial, com mais cultura para patrimônio e 

etc., pois nada disso está sendo pedido agora; que é somente verificar se o texto está 

bom e se precisa de alterações; que são coisas simples. DIONE fala que parece simples, 

mas que na verdade não é. RENATO diz que a proposta do sistema foi construída e 

aprovada ao longo da terceira conferência nacional de cultura, e que, para ter sido 

aprovada, contou-se com o apoio das setoriais de arquivo, museu, patrimônio 

imaterial, comunidades tradicionais, design e arquitetura; que foi amplamente 

discutida, cabendo ao grupo que se debruçou e ajudou a construir, que essa proposta 

era para tentar mobilizar, uma vez que os conselheiros eram novos,  assim como 

também eram novos delegados por setoriais, e que se tentou evidenciar isso e 

contemplar a todos, de forma ampla; e que as ações são estruturantes. Que vão dar 

condições para que atue na arquitetura, no patrimônio imaterial e etc.; que a fala da 

indígena que defendeu essa proposta na Conferência foi fantástica, do ponto de vista 

de que ela não tinha ideia do que ia defender, e que ele acabou fazendo os devidos 

esclarecimentos e mostrando que isso atenderia a eles amplamente e que poderiam se 

apropriar dessa legislação, para defender inclusive o patrimônio imaterial deles, e que 

foi uma palavra-chave para que tanto a setorial da indígena, como da capoeira tivesse 

o mesmo entendimento, assim como Hip Hop entre outros, que entende que uma 

ação estruturante seja ampla, que não seja fechada e poderá ser utilizada como 

instrumento de luta por muitos.  ANTONIO SEIXAS comenta que se deva concentrar a 

reunião na redação dos dois pontos, relatando que: "o nosso é o único eixo que não 

tem descrição e que se o grupo observar, tem apenas foco e objetivo; a descrição 

poderá ser construída depois, mas o que deve ser focado hoje é na redação do foco e 

do objetivo do eixo 6". RENATO mais uma vez lembra da questão da regionalização. 

JOSÉ faz a proposta de que o RENATO deve fazer o texto e trazer para apreciação do 

grupo para discussão, assim como acessibilidade, economia da cultura, e etc. Porque 

daí deve-se colocar a informação complementar. ANTONIO SEIXAS relata que não quer 

parecer chato, mas gostaria de questionar, por exemplo, se a regionalização está em 

foco ou objetivo? Pergunta do que se está falando nesse momento. E que o foco hoje é 

o que está posto no item 6 (ele lê o texto e pergunta onde regionalização se encaixa no 

tema ou no foco). Provoca o grupo perguntando onde entra isso no texto. RENATO diz 

que foi algo que surgiu depois da leitura das propostas. ANTONIO fala que a ideia seria 

ver onde entra no eixo seis. PAJAMA fala que entra sim. E ANTONIO sugere que se 

anote e argumente a defesa da entrada da regionalização no eixo, e quando se for 

passar para a estruturação da parte prática com foco e objetivo, descrição, que 



venham as propostas; que é igual a cumprir o artigo 42 da acessibilidade, não deve ser 

ali, afirmando que é importante, mas não ali. PAJAMA fala que na verdade não é 

somente no 6, que é em todos os eixos. ANTONIO fala que está discutindo apenas o 

eixo 6. PAJAMA, seguida por ANA CUNHA defendem que está também no eixo 6. JOSÉ 

propõe que não seja fechada a questão da regionalização ainda, e quem está 

propondo a inclusão desse tema que traga a proposta e que seja discutido o grupo 

para que seja votado em cima dessa redação, que caso contrário não vão avançar. 

ANTONIO volta a falar que está para o debate do eixo 6, ele tem foco e objetivo, e que 

apesar de achar importante a questão de regionalização, ele não vê isso como ponto 

para entrar nesse debate, não vê encaixe. A grande maioria dos conselheiros presentes 

discordam imediatamente do Antônio. JOSÉ então tenta esclarecer que, quando 

Dione, por exemplo fala da economia criativa, ela está falando em economia criativa 

como resultado da leitura das propostas da terceira conferência, como um item que 

chamou a atenção a frequência com que as propostas citam a economia criativa, que e 

ainda comentou se está ou não na economia da cultura, que ela em poucas palavras 

conseguiu traduzir o que era, e que o grupo chegou à conclusão de que realmente era 

diferente, mas que essas palavras precisam ser colocadas para melhor se argumentar. 

Que a regionalização foi apresentada como proposta, mas quando foi apresentada no 

contexto, ela vem trazendo uma especificidade que não lhe parece que se encaixe, isso 

na leitura do José. Que antes de decidir se cabe ou não, deve-se identificar quem está 

fazendo a proposta, para que esta pessoa detalhe a proposta e assim o coletivo possa 

definir como ela entrará nos eixos. Que isso é uma contribuição ampla. ANTONIO fala 

que a pergunta foi a seguinte, que ele tinha entendido que o grupo iria debater 

somente o já falado. JOSÉ justifica que o global apareceu no meio do caminho, e que 

há dez minutos está tentando cortar esse global e tem como proposta que se faça a 

redação, que se detalhe essa proposta, e se apresente depois, e que não se fale mais 

no global; que se a proposta é o item 6, que passe a ser discutido o mesmo, finalizou. 

Após ampla discussão, a proposta ficou então para ser feita a leitura do eixo 6, fazendo 

comparação com a terceira conferência e vendo se precisa modificar ou não, indicando 

se precisa de elementos ou não. Então fica definido pelo grupo que a leitura será 

rápida e precisa, logo após a volta do intervalo. Na volta do intervalo, foi colocado na 

tela o texto base para análise do eixo 6. Foram feitas as devidas alterações no tema e 

no foco, ficando a redação com 5 propostas de sugestão de texto: Eixo 6 - preservação 

e salvaguarda do patrimônio cultural - FOCO:  1 -  Os desafio atuais da política 

nacional do patrimônio cultural para gerir, financiar, cooperar e educar por meio do 

sistema nacional de patrimônio cultural; 2 - A política nacional de patrimônio cultural 

tem como desafios gestão, financiamento, cooperação e educação, por meio da 

implementação  e efetivação do sistema nacional de patrimônio cultural. 3 - A política 

nacional do patrimônio cultural tem como desafio a implementação e efetivação do 

sistema nacional de patrimônio cultural por meio da gestão, financiamento, 

cooperação e educação. 4 -   A política nacional do patrimônio cultural e os desafios 



atuais para implementação da cooperação e gestão compartilhada e financiamento, 

com vistas a preservação e salvaguarda do patrimônio cultural, com base no sistema 

nacional de cultura e sistema nacional de patrimônio cultural. E o foco é a 

implementação efetiva do sistema de patrimônio cultural. 5 - A política nacional do 

patrimônio cultural e os desafios atuais para implementação da cooperação e gestão 

compartilhada e financiamento, com vistas a preservação e salvaguarda do patrimônio 

cultural, com base no sistema nacional de cultura e sistema nacional de patrimônio 

cultural.   Encerrados os trabalhos, com 5 sugestões de textos a serem apresentadas ao 

Andrey no dia 02/12/2016. Para posterior votação.  

 

  ___________________________________________________________________     

 

2º DIA DE REUNIÃO - ATA DE REUNIÃO DE 02/12/2016 - COLEGIADO SETORIAL DE 

PATRIMÔNIO MATERIAL - MANHÃ   

Aos 02 dias do mês de Dezembro do ano de 2016, às 09 h da manhã, foi aberta em 

Brasília - DF, no Edifício Parque Cidade Corporate, 9º andar, na sala de reuniões do 

Ministério da Cultura, o segundo dia de reunião do Colegiado Setorial de Patrimônio 

Material. A reunião foi aberta pelo coordenador do Colegiado Setorial, Sr. Andrey, que 

iniciou cumprimentando o grupo, fazendo uma proposta e apresentando a Sra. Rosana 

Najar, Diretora do Centro Nacional de Arqueologia, informando que havia solicitado a 

ela que montasse uma apresentação sobre o que foi feito em relação a organização da 

área de arqueologia no país, das novas normas, informando que quando notou a 

preocupação do GT de Arqueologia, sobretudo em relação à pesquisa, e que estava 

também muito voltada sobre acervo e guarda, achou que seria importante fazer um 

relato sobre tudo isso. Que então a proposta era de ter esse momento, aproveitando a 

presença da mesma, e em seguida, retomarem os trabalhos da pauta. Colocou para o 

grupo, que aceitou a proposta do Andrey.  Iniciada a apresentação da Sra. Rosana 

Najar, com um breve e detalhado resumo da história e política nacional de 

arqueologia; destacando principalmente: o segundo encontro Nacional de Gestores de 

Patrimônio Arqueológico em dezembro de 2012; que foi feito um grande diagnóstico 

para tomada de medidas para reorganização e etc. Que houve também o destaque a 

respeito da ampliação do quadro de servidores (arqueólogos) com a realização de dois 

concursos públicos, onde no quadro foram colocados 89 arqueólogos na casa, que 

hoje, ao todo são 101, que pulou de 12 para 101 (porém temporários). ANDREY fez 

alguns esclarecimentos acerca das dificuldades em pensar uma política voltada ao 

IPHAN e a arqueologia, fortalecendo os "DAS", valorizando o profissional arqueólogo e 

não profissionais de outras áreas. Que a partir de 2012 começa o fortalecimento da 

legislação com a criação e atualização da legislação e novos instrumentos legais. 



Destacou as portarias 419/2013, 60/2015 e 215/2015 e a IN1. Que existe um site para 

consulta do cadastro Nacional de sítios arqueológicos. Que precisa haver uma 

atualização das terminologias com base na constituição para a gestão.  Que 

ocorrências são diferentes de sítios. Que existe diferença também entre coleção e 

acervo, uma vez que estas estão virando sinônimos. Que é importante entender e 

defender também a arqueologia subaquática (que esta deveria se chamar arqueologia 

naval, porque limita-se apenas a quesitos dos barcos e navios), e que se tem que 

definir se é arqueológico ou não. E que essa discussão é feita com a marinha.  Que o 

suporte legal da arqueologia é a lei da arqueologia. ANDREY informou que nos últimos 

cinco anos ele se dedicou muito a questão de arqueologia, e que isso deu resultados. 

Que a organização foi importante para otimização dos trabalhos. DIONE faz uma 

questão breve sobre arquitetura, e que está surpresa com a quantidade de coisas que 

o IPHAN está fazendo, e que acompanhou muito tudo sobre arqueologia e confessa 

que tem bastante dificuldade em acreditar em várias coisas postas sobre a arqueologia 

do IPHAN.  Que ficou de 1986 até 2006, e que acompanhou por 20 anos os desmandos 

gerais do IPHAN. E que, quem é arqueólogo das "antigas", da mesma geração, tem 

muita dificuldade em acreditar que isso tudo vai funcionar, entre tantas coisas. E que 

dá para ver o esforço e o grande trabalho que eles dois estão fazendo, mas que acha 

importante ressaltar e falar o que incomoda é quem pensa, e nesse momento estão 

com o GT de patrimônio arqueológico e que a ideia é levantar algumas coisas até para 

contribuir junto a gestão. Que a função do GT ali é representar a sociedade e a ideia é 

que possam contribuir de alguma forma. Que o GT pensou em levantar algo que as 

pessoas pensam. Que está falando isso por conhecer algumas pessoas que dizem 

coisas, mas que a proposta não é levar apenas ideia de algumas pessoas, mas de ser 

mais abrangente possível. Que foi pensado em fazer uma pesquisa, e agora a internet 

dá a facilidade, e que a intenção é levantar algumas questões. Falou que o Andrey 

comentou no dia anterior que coisas que estão ali no documento já existem e etc. e 

tal.  Que ela (Dione), particularmente. achava que o GT precisa insistir na pesquisa, e 

que esse seria um trabalho do GT, mostrando uma preocupação e um interesse em 

saber o que a sociedade civil pensa sobre os problemas das pessoas ligadas ao 

patrimônio material arqueológico. Que talvez possa ser inserido na pesquisa, coisas 

que o IPHAN considere importantes. Coisas, temas, indicadores e etc. ROSANA 

perguntou se o GT consegue sair do grupo somente da SAB e se tem uma lista de 

arqueólogos. Porque eles têm. DIONE fala que a ideia não é trabalhar somente 

arqueólogos, e sim outros mais, que sinceramente não tem. Que a ideia era não fazer 

somente com arqueólogos, e ver os que estão trabalhando em museus ou no 

patrimônio arqueológico de alguma maneira. ROSANA fala que no site do IPHAN tem 

uma lista de arqueólogos, que já receberam portaria desde 1991. Uma lista de 

profissionais, e que foi uma coisa que se resolveu juntar para além da SAB, já que ela 

não é única representante da classe. Que podem colaborar com o GT e que no site já 

tem uma lista de arqueólogos e profissionais que já receberam os dados (mas que 



ainda não foram retirados os que já morreram), que o cadastro está igual desde 1991. 

DIONE explica que foi pensado em fazer via IBRAM, contatando todos os museus, que 

agora tem um cadastro nacional de museus, onde tem acervos arqueológicos, e que 

pode-se fazer contato com esses museus e que, por fim decidiram, ficar mesmo na 

SAB, por entender que seria mais fácil, finaliza. Após explicações, ficou então acordado 

que será feito esse trabalho no GT com apoio do IPHAN e que a pesquisa seja algo 

formal do CNPC, sendo conduzida pelo Conselho, o que dá uma característica de 

atividade do colegiado para além da reunião. Ficou acertado entre IPHAN e colegiado, 

que o GT seria responsabilidade de ambos. Finalizada a apresentação da Rosana, que 

agradeceu e se pôs à disposição para sanar dúvidas e prestar maiores esclarecimentos 

aos membros do colegiado, bem como ao GT de Arqueologia. Retomando a pauta, 

DIONE e RENATO explicaram ao Andrey que ficou definido que seria apresentando os 

cinco textos de propostas para o eixo 6 (foco e objetivo), para que ele pudesse ajudar 

na votação e escolha de um dos itens hoje. Sendo que as 05 opções eram:  Eixo 6 - 

preservação e salvaguarda do patrimônio cultural - FOCO:  1 -  Os desafio atuais da 

política nacional do patrimônio cultural para gerir, financiar, cooperar e educar por 

meio do sistema nacional de patrimônio cultural; 2 - A política nacional de patrimônio 

cultural tem como desafios gestão financiamento, cooperação e educação, por meio 

da implementação e efetivação do sistema nacional de patrimônio cultural. 3 - A 

política nacional do patrimônio cultural tem como desafio a implementação e 

efetivação do sistema nacional de patrimônio cultural por meio da gestão, 

financiamento, cooperação e educação. 4 -   A política nacional do patrimônio cultural 

e os desafios atuais para implementação da cooperação e gestão compartilhada e 

financiamento, com vistas a preservação e salvaguarda do patrimônio cultural, com 

base no sistema nacional de cultura e sistema nacional de patrimônio cultural. E o foco 

é a implementação efetiva do sistema de patrimônio cultural. 5 - A política nacional do 

patrimônio cultural e os desafios atuais para implementação da cooperação e gestão 

compartilhada e financiamento, com vistas a preservação e salvaguarda do patrimônio 

cultural, com base no sistema nacional de cultura e sistema nacional de patrimônio 

cultural.  após ampla discussão e análise do grupo, ficou decidido que, somente o texto 

04 ficaria para análise e que os demais textos seriam eliminados, e que a redação seria 

melhorada, sendo finalizada da seguinte forma:  Eixo 6 - preservação e salvaguarda do 

patrimônio cultural 4 -  FOCO:  A Política Nacional do Patrimônio Cultural e os desafios 

atuais para implementação da cooperação, gestão compartilhada e financiamento, 

com vistas a preservação e salvaguarda do patrimônio cultural, com base no Sistema 

Nacional de Cultura e Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. OBJETIVO: Construir 

estratégias que tornem operativa, eficiente e objetiva a gestão do patrimônio cultural 

em suas diversas áreas pra implantação efetiva da política nacional de patrimônio 

cultural. Após exaustiva leitura e debate sobre as cinco propostas, o grupo fez uma 

pausa nos trabalhos para almoço. 

___________________________________________________    



TARDE:  Aos 02 dias do mês de Dezembro do ano de 2016, às 14h30min, foi aberta em 
Brasília - DF, no Edifício Parque Cidade Corporate, 9º andar, na sala de reuniões do 
Ministério da Cultura, a segunda parte reunião (turno da tarde) do Colegiado Setorial 
de Patrimônio Material. A reunião foi coordenada pelo Sr. Andrey, também 
coordenador do colegiado de patrimônio material. RENATO fez uma proposta de 
encaminhamento, solicitando ao ANDREY que o turno da tarde se inicie com a 
apresentação do Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM 
/IPHAN), para que o grupo possa ter uma visão geral dos trabalhos desenvolvidos pelo 
órgão. Todos do grupo concordaram. ANDREY, então, inicia a apresentação, 
resgatando a memória dos quase 80 anos do IPHAN. Relatando também os 
antecedentes. Dando destaque os momentos históricos do país; dividindo-os em 
quatro momentos.  Entre tantos assuntos abordados, que foram desde a história de 
fundação das instituições, até a plataforma (site) de dados e informações de bens 
patrimoniais, com demonstração prática do uso do site do IPHAN, tendo acesso 
inclusive nas fichas de descrição.  Informando que até documentos estarão disponíveis 
no sistema, explicando também que no site do IPHAN existe uma lista de bens 
tombados e que todas as atas de reuniões do conselho consultivo estão disponíveis no 
site. Após detalhada apresentação, mostrando gráficos e tabelas detalhadas, foi 
finalizada apresentação do Andrey e feitos os devidos esclarecimentos com relação a 
alguns pontos pertinentes, sobre a função do IPHAN. O grupo retorna à pauta da 
reunião. Com relação ao Plano da Setorial, o grupo discutiu a importância de ser fazer 
um diagnóstico geral, para que, a partir de então, se sistematize o plano setorial. Ficou 
como encaminhamento que os conselheiros fizessem o levantamento junto às suas 
superintendências e, em um espaço virtual comum a todos, o grupo colocará as 
indicações pertinentes ao plano, tendo como base os eixos setoriais elencados na 3ª 
Conferência nacional de cultura e o plano nacional de cultura. Iniciada então a 
apresentação das moções a serem votadas. O Andrey informa que o IPHAN tem um 
planejamento estratégico com metas e indicadores e monitoramento, disponível no 
site e que tem renovação de quatro em quarto anos (referencial estratégico), 
explicando ao grupo como funciona o mapa estratégico. RENATO deu a sugestão de 
colocar os documentos no Google Doc, explicando que a cada vez que houver uma 
alteração no mesmo, ficará visível a todos para que a construção seja coletiva. Ficando 
dois ou três responsáveis para sistematizar a informação. ANDREY informa que o 
diagnóstico geral já foi feito a partir do macro, conciliando com as metas.   TELMA 
questiona se existe a comparação entre o que foi feito e o que ainda está por se fazer. 
Se existe esse diagnóstico. DIONE questiona como se consolidará o trabalho. RENATO 
indicou a minuta que orienta na construção do plano, e que pegou os dados e colocará 
no google drive, ficando disponível para todos e solicita que o Andrey coloque a 
minuta feita anteriormente para consulta do grupo. Esgotado o assunto anterior, o 
momento seguinte foi o de apresentação de moções para apreciação e votação. Foram 
apresentadas e aprovadas as seguintes moções: 1 - ANTONIO SEIXAS - Moção pela 
manutenção do Fórum Permanente de Preservação do Patrimônio Cultural Ferroviário. 
2 - JACQUELINE CUSTÓDIO - Moção de Repúdio à extinção das fundações públicas 
dedicadas a pesquisa e comunicação proposta pelo governo do Estado do Rio Grande 
do Sul. 3 - ALESSANDRA PAJAMA E ANA CUNHA - Moção de Recomendação para 
garantia de acessibilidade na 4ª Conferência Nacional de Cultura. 4-  JACQUELINE 
CUSTÓDIO Moção de Recomendação em caráter de alerta pela manutenção das 



Conferências Nacionais de Cultura. 5 - COLEGIADO SETORIAL DE PATRIMÔNIO 
MATERIAL Recomendação ao MinC que garanta a autonomia técnica e orçamentária 
do IPHAN e IBRAM. 6 - RENATO Moção de Recomendação ao MinC a realização do II 
Fórum Nacional do Patrimônio Cultural. 7 - ANA CUNHA Recomendação ao MinC que 
garanta a participação dos membros do Colegiado do Patrimônio Material do CNPC 
com direito a voz e voto. 8 - RENATO Moção de Recomendação ao MinC para a 
realização do II Fórum Nacional do Patrimônio Cultural. 9 - DIONE BANDEIRA Moção de 
repúdio à tentativa de interferência política nas decisões técnicas do IPHAN, 
especialmente nas autorizações de obras e licenciamento arqueológico. 10 - RENATO 
Moção de recomendação aos governos estaduais e municipais que mantenham a 
autonomia técnica e orçamentária dos seus respectivos órgãos de gestão da cultura, 
estrutura básica Sistema Nacional de Cultura. 11 - MOÇÃO CONJUNTA COM SETORIAL 
DE PATRIMÔNIO MATERIAL E DA ARQUITETURA de apoio ao IPHAN. 12 - BERNARDO - 
Moção de repudio dirigido ao Governo do Estado do Pará sobre a extinção do museu 
casa das 11 janelas, espaço público tombado na esfera federal dedicado a exposições e 
preservação de obras de arte modernas e contemporâneas, além da execução de 
práticas de Educação Patrimonial para a criação de um complexo gastronômico de 
interesse privado. 13 - JACQUELINE - MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO - Congratula o 
governo de Joinville pelos investimentos na área da cultura e recomenda que seja 
mantida a autonomia técnica e orçamentária de seu órgão de gestão da cultura, 
estrutura básica Sistema Nacional de Cultura. 14 - DIONE - MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO - Congratula o Governo do Estado de Santa Catarina pela criação do 
edital Elisabete Anderle e recomenda que a inciativa seja mantida e priorizada. 15 - 
PAULO CRISPIM - MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO - Recomenda ao Governo do Estado do 
Mato Grosso que fortaleça a sua instituição cultural responsável pela preservação dos 
bens culturais por meio de estruturação orçamentária e técnica, assim como 
regulamente os atos normativos decorrentes de seus acautelamentos. 16 - 
JACQUELINE - MOÇÃO DE APOIO - Moção de Apoio à manutenção da integralidade do 
conjunto de edificações que compõe o Cais Mauá de Porto Alegre. 17 - PAJAMA E ANA 
CUNHA - MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO Recomenda ao MinC a realização de uma ação 
formativa para todos os conselheiros titulares integrantes dos colegiados setoriais 
sobre acessibilidade cultural e sua aplicabilidade nas setoriais. Bem como a realização 
de oficinas de capacitação sobre a temática em parceria com os órgãos locais de 
cultura. 18 -TELMA - MOÇÃO DE REPÚDIO - Moção de repúdio dirigida a Prefeitura de 
Belém pela falta de preservação e restauro do Chalé Tavares Cardoso edificação 
tombada referente ao período do ciclo da borracha situada no distrito de Icoaraci onde 
funcionava a única biblioteca municipal fora da capital. Após lidas e aprovadas, 
encerraram-se os trabalhos tendo como encaminhamentos o que segue: 

ENCAMINHAMENTOS: 

O Colegiado Setorial de Patrimônio Material considera fundamental para a IV 

Conferência Nacional de Cultura: 1) Inclusão na programação oficial da Conferência 

pauta obrigatória de avaliação com diagnóstico/análise das propostas prioritárias 

aprovadas nas Conferências anteriores; 2) Que o resultado da avaliação sirva de 

elemento norteador das discussões de novas ou a manutenção das propostas 

priorizadas; 3) Que as discussões que ocorrerem em todos os eixos temáticos 

contemplem os temas estruturantes, tais como Sistema Nacional de Cultura; Fontes de 



Financiamento; Economia Criativa e a Solidária; Educação, nos termos das prioridades 

aprovadas na III Conferência, Acessibilidade, nos termos da lei 13.146/2015, Art. 42, 43 

e 76, Desconcentração e Distribuição equitativa de oportunidades e recursos para os 

fazeres culturais; 4) Recomendação para a inclusão nas programações oficiais das 

Conferências Municipais e Estaduais Avaliação dos Planos Municipais e Estaduais de 

Cultura; 5) Que, no momento da definição dos eixos das próximas Conferências 

Nacionais de Cultura, sejam consideradas as prioridades aprovadas na Conferência 

anterior. Que a discussão, após análise e estudo das prioridades votadas na 3ª 

Conferência Nacional de Cultura, concentrou-se então no eixo6, até chegar no 

seguinte texto: FOCO: A Política Nacional de Patrimônio Cultural e os desafios atuais 

para a implantação da cooperação, gestão compartilhada e financiamento, com vistas 

à preservação e salvaguarda do patrimônio cultural com base no Sistema Nacional de 

Cultura e Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. OBJETIVO: Construir estratégias 

que tornem operativa, eficiente e objetiva a gestão do patrimônio cultural em suas 

diversas áreas para a implantação efetiva da Política Nacional de Patrimônio Cultural e 

do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural.  

MOÇÕES APROVADAS: 

 1 - Moção pela manutenção do Fórum Permanente de Preservação do Patrimônio 
Cultural Ferroviário.  

2 -  Moção de Repúdio à extinção das fundações públicas dedicadas a pesquisa e 
comunicação proposta pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul.  

3 - Moção de Recomendação para garantia de acessibilidade na 4ª Conferência 
Nacional de Cultura.  

4- Moção de Recomendação em caráter de alerta pela manutenção das Conferências 
Nacionais de Cultura.  

5 - Recomendação ao MinC que garanta a autonomia técnica e orçamentária do IPHAN 
e IBRAM.  

6 - Moção de Recomendação ao MinC a realização do II Fórum Nacional do Patrimônio 
Cultural.  

7 -  Recomendação ao MinC que garanta a participação dos membros do Colegiado do 
Patrimônio Material do CNPC com direito a voz e voto.  

8 - Moção de Recomendação ao MinC a realização do II Fórum Nacional do Patrimônio 
Cultural.  

9 -  Moção de repúdio à tentativa de interferência política nas decisões técnicas do 
IPHAN, especialmente nas autorizações de obras e licenciamento arqueológico.  

10 -  Moção de recomendação aos governos estaduais e municipais que mantenham a 
autonomia técnica e orçamentária dos seus respectivos órgãos de gestão da cultura, 
estrutura básica Sistema Nacional de Cultura.  

11 - Moção de apoio ao IPHAN.  



12 - Moção de repudio dirigido ao Governo do Estado do Pará sobre a extinção do 
museu casa das 11 janelas, espaço público tombado na esfera federal dedicado a 
exposições e preservação de obras de arte modernas e contemporâneas, além da 
execução de práticas de Educação Patrimonial para a criação de um complexo 
gastronômico de interesse privado.  

13 - Moção de Congratulação o governo de Joinville pelos investimentos na área da 
cultura e recomenda que seja mantida a autonomia técnica e orçamentária de seu 
órgão de gestão da cultura, estrutura básica Sistema Nacional de Cultura.  

14 - Moção de Congratulação - Congratula o Governo do Estado de Santa Catarina pela 
criação do edital Elisabete Anderle e recomenda que a inciativa seja mantida e 
priorizada.  

15 - Moção de Recomendação - Recomenda ao Governo do Estado do Mato Grosso 
que fortaleça a sua instituição cultural responsável pela preservação dos bens culturais 
por meio de estruturação orçamentária e técnica, assim como regulamente os atos 
normativos decorrentes de seus acautelamentos.  

16 - Moção de Apoio à manutenção da integralidade do conjunto de edificações que 
compõe o Cais Mauá de Porto Alegre.  

17 - Moção de Recomendação - Recomenda ao MinC a realização de uma ação 
formativa para todos os conselheiros titulares integrantes dos colegiados setoriais 
sobre acessibilidade cultural e sua aplicabilidade nas setoriais. Bem como a realização 
de oficinas de capacitação sobre a temática em parceria com os órgãos locais de 
cultura.  

18 - Moção de repúdio dirigida a Prefeitura de Belém pela falta de preservação e 
restauro do Chalé Tavares Cardoso edificação tombada referente ao período do ciclo 
da borracha situada no distrito de Icoaraci onde funcionava a única biblioteca 
municipal fora da capital.  


