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Aos quatro e cinco dias do mês de Julho do ano de dois mil e treze, as 9h30m, 

no Setor Comercial Sul, Edifício Parque Da Cidade – Corporate, Ala B, 12º 

Andar, Auditório, Brasília, DF, O Senhor, Marcelo Pedroso, Coordenador 

Secretario Geral Do Conselho Nacional De Políticas Culturais E Secretario 

De Articulação Institucional - MinC, deu início aos trabalhos, onde estiveram 

presentes: O Senhor, Andrei Rosenthal, IPHAN; A Senhora, Cláudia Leitão, 

Secretária de Economia Criativa; A Senhora, Mércia Maria Aquino De 

Queiroz, Coordenadora Geral De Ações Estruturantes Da Secretaria De 

Economia Criativa; O senhor, Mario Barbosa, Conselho Nacional De 

Arquitetura E Urbanismo (Conselho Profissional); O senhor, Luiz Philippe 

Peres Torelly, Diretor De Articulação De Fomento / IPHAN; O senhor, 

Bernardo Novais Da Mata Machado, Ministério da Cultura / SAI; A 

Senhora, Sônia Suzete Roese, Conselho Nacional De arquitetura (Conselho 

Profissional); A Senhora, Maria Alice Gaiotto, Conselho Nacional De 

Arquitetura (Conselho Profissional / Região Sudeste); O Senhor, Marcos 

Olender, Representante Do Patrimônio Material; O Senhor, Renato 

Fonseca Arruda, Representante Do Setorial De Patrimônio Material; A 

Senhora, Ana Claudia Vasconcelos, Conselho Nacional De Arquitetura; A 

senhora, Denise Argenta, Conselho Nacional De Arquitetura; O Senhor, 

Junior Antonio Meneses, Ministério Das Cidades; A senhora, Letícia 

Miguel Teixeira, Ministério Das Cidades; A Senhora, Jaqueline Assis, 

Representante do Instituto Brasileiro de Museus; A senhora, Farida 

Mirany De Mira, Conselho Nacional De Arquitetura (Conselho 

Profissional);  

Tendo o Senhor, Marcelo Pedroso, Secretario Geral Do Conselho Nacional 

de Políticas Culturais E Secretario De articulação Institucional, considerado 

iniciados os trabalhos, agradeceu a presença, de todos, e a satisfação em ser ele a 

fazer a abertura de todas as reuniões do Colegiado De Arquitetura E Urbanismo 

e a importância da reunião para o colegiado. Também expôs que esta estava 



sendo a 7ª e a 8ª reunião de colegiado, restando mais nove reuniões visto que 

estão previsto dezessete encontros setoriais de Colegiados. Em seguida informou 

que o objetivo do encontro do Colegiado era para trabalharem em cima da 

elaboração do Plano Setorial, que é uma pauta proposta pelo Colegiado, disse 

também que a Secretaria de Políticas Culturais viria fazer a apresentação de uma 

proposta metodológica para o desenvolvimento do Plano Setorial. Em seguida 

disse que para alcançar uma das metas do Plano Nacional De Cultura, que é a 

instalação dos dezessetes colegiados e a elaboração dos dezessetes Planos 

Setoriais, em alinhamento e coordenação com o Plano Nacional De Cultura. 

Tendo dito estas palavras, citou que naquele primeiro momento da reunião os 

dois colegiados iriam se unir visto que ambos eram um grupo pequeno, e que o 

conteúdo naqueles primeiros momentos, bem como a semelhança dos conteúdos 

a serem debatidos. A idéia seguinte é a de que cada participante fizesse sua 

apresentação e expusesse seus objetivos em estar participando deste encontro. 

Em seguida passou a palavra para o Senhor, Andrei Rosenthal pedindo que o 

mesmo pronunciasse algumas palavras em nome do IPHAN.  O Senhor, Andrei 

Rosenthal, IFHAN, da sua satisfação em participar e poder colaborar com a 

reunião do Colegiado que visa à construção do Plano Setorial particularmente do 

Patrimônio Material. Disse que os dois Colegiados, são irmãos e que estão 

separados por algumas contingências e que a explicação para estas 

contingências, talvez sejam encontrados nas estruturas ou na política.  Falou que 

a construção de um Plano Setorial entre colegiados tão próximos, deve-se ter um 

pacto para esta construção, visto que as linguagens são muito próximas, 

defendendo a idéia de dois documentos distintos, porém, construídos a partir de 

um dialogo comum. Falou da união de esforços por ser um grupo pequeno e a 

construção pelos Colegiados de algo importante em comum acordo, lembrando 

que este documento terá que ser legitimado em muitas instâncias. Disse que 

quanto mais próximo e quanto maior for o dialogo de todos, ele tem certeza que 

os objetivos serão alcançados. Encerrou sua fala dizendo que também é 



atribuição do IPHAN a construção do Sistema Nacional De Patrimônio Cultural, 

passando a palavra a Senhora, Claudia Leitão, Secretária de Economia 

Criativa, que falou da importância do Arquiteto e da Arquitetura, como 

expressão da cultura, como patrimônio cultural e suas criações funcionais. A 

arquitetura com lugar na relação com espaço de agradar o cliente no sentido da 

materialidade. Disse que os Arquitetos têm relação com a vida, com o que é 

funcional, ressaltando como foi bom que os Arquitetos tenham chegado ao 

Ministério Da Cultura. Disse que é muito importante para as artes e o imaginário 

brasileiro, que os Arquitetos possam fazer este diálogo entre o funcional, e o não 

funcional, sendo esta a primeira discussão que embasa essa caminhada para a 

Conferencia Nacional De Cultura, e entender que as expressões de cultura 

podem ter função e podem não ter, sendo nesta dialética delicada mal 

compreendida, tendo uma interface importante com o mercado. Também disse 

que nos dados de pesquisas relacionados aos serviços culturais brasileiros, a 

Arquitetura é nosso maior bem de exportação, sendo ao mesmo tempo uma 

inverdade por esta estar agregada a construção civil brasileira, e como não se 

tem dados da Arquitetura separada da construção civil, o Brasil é o maior 

exportador de bens de Arquitetura, porque a Arquitetura é um subgrupo do que 

faz as grandes empresas da construção civil, que estão no mundo muito mais em 

uma ação de infra-estrutura do que de Arquitetura, onde os Arquitetos devem 

estar. Disse que ate 2015 a Arquitetura devera ser desagregada da Construção 

Civil não achando essa agregação justa. Disse ainda que há um longo caminho a 

ser percorrido no sentido de os Arquitetos entenderem o que valem, o que são e 

o que fazem. Tendo este entendimento, talvez possam fazer com que o Brasil se 

torne um pais realmente exportador de bens e de serviços culturais, dizendo 

ainda que a Secretaria De Economia Criativa é uma interlocução; A Senhora, 

Mércia Maria Aquino De Queiroz, Coordenadora Geral De Assuntos 

Estruturantes Da Secretaria De Economia Criativa, falou da satisfação de 

poder estar contribuindo e coordenando  os trabalhos de construção dos Planos 



Setoriais De Arquitetura; O Senhor, Mario Barbosa Da Silva, Conselho 

Nacional De Arquitetura, referendou as palavras da Senhora Claudia Leitão, e 

disse do prazer de estar ali e poder colaborar e reforçar o setor de Arquitetura; O 

Senhor, Luiz Philippy Peres Torelly, Diretor de Articulação De Fomento, 

IPHAN, Saudou a iniciativa do encontro para que se  construa os dos Planos 

Setoriais bem como fez coro com o Senhor Andrei Rosenthal, IPHAN, disse que 

o Ministério Da Cultura estava dando um passo muito importante neste sentido, 

por entender que Arquitetura e Patrimônio Material são mais do que irmãos, um 

não existindo sem o outro, pois a Arquitetura tem sido ao longo da história o 

sinal mais evidente das manifestações culturais em todas as latitudes; O Senhor, 

Bernardo Novais Da Mata Machado, Ministério Da Cultura / SAI, Disse 

poder dar sua colaboração com seu conhecimento e participação em conselhos 

de patrimônio em atividades desenvolvidas anteriormente, demonstrando 

satisfação em poder participar; A Senhora, Sonia Suzete Roese, Conselho 

Nacional De Arquitetura, Saudou a iniciativa, disse que percebeu através das 

manifestações pelas ruas do pais, um certo desconhecimento da população em 

relação as ações desenvolvidas para a sociedade. Disse também contribuir 

levando para sua região o que será produzido nestes dias de trabalho; A 

Senhora, Maria Alice Gaiotto, Conselho Nacional De Arquitetura, Ela 

comunga das palavras do Senhor Andrei Rosenthal, entende que as propostas do 

Ministério Da Cultura em colocar a arquitetura E Urbanismo como setorial é 

motivo de muito orgulho, por ser uma conquista que vem sendo reivindicada há 

tempos, bem como o fato de os Arquitetos terem seu próprio conselho; O 

Senhor, Marcos Olender, Representante do Patrimônio Material, agradeceu 

por estar participando do processo de construção dos Planos Setoriais, citou suas 

experiências no âmbito dos conselhos e solicitou esforços para que fosse revista 

a questão das construções das casas de tipas, visto que as mesmas são de grande 

importância para o patrimônio cultural do país. Disse ainda que o dano das casas 

de Taipa não são as casas, e sim a maneira como elas vem sendo construídas na 



contemporaneidade. O Senhor, Renato Fonseca Arruda, Representante Do 

Setorial De Patrimônio Material, Comunga da idéia de que a fragmentação 

entre Patrimônio Material e Imaterial prejudica, mas ao mesmo tempo ela é 

necessária no momento de se pensar as ações específicas, tendo uma visão 

simbólica que é existente. Agradeceu por poder participar do colegiado sendo 

poucas suas experiências no setor. A Senhora, Ana Claudia Vasconcelos 

Magalhães, Conselho Nacional De Arquitetura, diz da satisfação em 

participar da reunião do colegiado, cita que em seu município base, a mesma é 

representante do Patrimônio Material, Imaterial, Museus e Arquivos, pretende 

levar para seu município as experiências adquiridas neste encontro. A Senhora, 

Denise Argenta, Conselho Nacional De Arquitetura, em Chapecó, disse 

compartilhar da idéia de todos os presentes em que Patrimônio Material e 

Patrimônio Imaterial são fronteiras muito tênues, porem vê com positividade o 

pensamento seguimentado neste momento, para que se consiga avançar e lá na 

frente se consiga trabalhar de forma unificada e com ganho. Acha que neste 

momento de construção e preciso se deter e olhar para as especificidades. 

Defende a idéia da economia criativa como uma possível fonte de renda, 

realizando este debate em seu município, onde também atua junto aos museus. 

O senhor, Junior Antonio Meneses, Ministério Das Cidades, Declarou suas 

intenções e possibilidades, naquilo que o Ministério Das Cidades produz de 

programas e políticas, para melhoria da condição de vida da população 

brasileira, disse que há uma interface com aquilo que o os conselheiros do 

Conselho De Política Cultural tem como expectativa de iluminar a Arquitetura e 

Urbanismo nas políticas culturais. Diz que os conselheiros devem olhar para o 

essencial, e as questões essenciais da organização das cidades brasileiras. Ele 

também defende a idéia de que as políticas da Arquitetura E Urbanismo, não 

devam ser pensadas a partir do eu de cada membro ali presente, e sim de um 

âmbito coletivo. A Senhora, Letícia Miguel Teixeira, Ministério Das 

Cidades, Agradece pela oportunidade de poder estar ali, onde pretende dar sua 



contribuição para a elaboração do Plano Setorial, diz que sua experiência é 

pouca no âmbito de colegiados, por a mesma ter atuado mais na área de 

Patrimônio. A Senhora, Jaqueline Assis, Instituto Nacional De Museus, 

saudou a todos e disse que em seu município, tem realizado trabalho junto a seus 

colegas que tangem a questão de, como lidar com a preservação dos Museus, 

tem duvidas de como ficara esta questão, visto que grandes eventos estão para 

acontecer tais como: Copa Do Mundo e As Olimpíadas que se realizarão no ano 

de dois mil e quatorze. Após a apresentação de todos os presentes, o Senhor, 

Marcelo Pedroso, Secretario Geral Do Conselho Nacional De Políticas 

Culturais E Secretario De Articulação Institucional, retomo a palavra para 

expor os rumos seqüenciais dos trabalhos. Disse também que, o CNPC tem 

ouvido os caminhos a ser seguido de alguns colegiados, porque muitos 

colegiados são novos com criações recentes, tendo objetivos, rumos e estratégias 

sendo natural e saudável que os debates entre, junto e separado aconteçam. 

Disse ainda que estes debates instigam e promovem a reflexão sobre o objetivo e 

alcance que este trabalho pode projetar, a partir das propostas debatidas no 

colegiado. As metas que forem estabelecidas pelo próprio grupo e ampliadas no 

processo de desenvolvimento do Plano Setorial, que determina e estabelece 

etapas de oitivas mais ampliadas. Disse que a pauta tem essencialmente, duas 

questões a serem propostas sendo uma delas, o Regimento Interno, sendo a idéia 

não aprová-lo neste momento, e sim, que o mesmo fosse levado para as bases de 

cada participante, para ser lido refletido, debatido com seus pares, para uma 

aprovação futura, visto que o mesmo encontra-se respaldado pelo Conselho 

Nacional De Política Cultural. Também citou que não há grandes mudanças na 

estrutura do Regimento Interno, por o mesmo estar na cobertura do Conselho 

Nacional De Política Cultural. Informou que A Senhora, Priscila Barros, 

Coordenadora De Articulação Das Políticas Culturais/SPC, ajudaria com 

sugestões de metodologias objetivando dar um norte, para a elaboração do Plano 

Setorial. A mesma, deu orientações das atividades a serem desenvolvidas no 



período vespertino, dizendo que as reflexões devem seguir no sentido de: Como 

deve ser as principais linhas e principalmente as diretrizes do Plano Setorial, a 

partir da idéia metodológica. Ressaltou que o produto final da reunião deve ser 

uma diretriz de colaboração do Plano Setorial definindo como será o grupo, 

quais os trabalhos que os membros se dedicarão, quais documentos devem ser 

considerados, o que já existe, quem deve ser ouvido, quais diretrizes, 

formulação, qual o cronograma de trabalho que será desenvolvido o Plano 

Setorial. Disse também que é um desafio muito grande e uma quantidade 

pequena de encontros presenciais, logo em seguida disse da impossibilidade de 

mais tempo para encontros presenciais, propôs encontros virtuais e a 

antecipação da vinda dos participantes em um dia para a Conferencia Nacional, 

a realizar-se em Novembro de 2013. Disse ainda que um Relatório Executivo 

deva ser gerado dando noções do que foi debatido nestes dois dias de encontro 

ate que a Ata Da Reunião seja confeccionada. Após isto foi desfeita a mesa e a 

Senhora, Priscila Barros, Coordenadora De Articulação Das Políticas 

Culturais/SPC, fez a explanação das orientações gerais para a elaboração do 

Plano Setorial. Disse que as colocações e sugestões feitas por ela, não eram 

imposições e sim uma troca de experiência, estando o colegiado à vontade para 

fazer como ficasse melhor para o grupo. Disse que os Planos devem ter um 

período de tempo, sendo o Plano Nacional De Cultura de dez anos, sendo 

importante que os mesmos ultrapassem os mandatos governamentais por ser um 

Plano de Estado e não um Plano de Governo, atrelado a programas 

governamentais. Encerrou sua fala dizendo da plataforma colaborativa de 

governo onde estão todas as metas do Plano Nacional De Cultura, bem como a 

possibilidade de interação entre as pessoas que acessam a plataforma, fazendo 

suas manifestações e cobranças, através de um link especifico. Em seguida 

houve um momento para que os participantes tirassem suas duvidas em relação à 

elaboração do Plano Setorial. Em seguida o Senhor, Evaristo, Secretaria De 

Políticas Culturais, falou sobre os indicadores e informações, demonstrou o 



sistema em funcionamento na Plataforma governamental, ressaltou que o SNIIC 

não é um desejo pessoal nem uma política da gestão atual, pois o mesmo é uma 

idéia desde  o ano de dois mil e quatro, e esta no Plano Nacional De Cultura com 

o monitoramento do Plano Nacional De Cultura. Sendo assim, é uma obrigação 

legal para alem dos desejos que nos temos de informações. Disse também que 

como Ministério há a obrigação de prover este serviço, prover esta quantidade 

de informações e indicadores. Disse que a intenção é que o sistema tenha uma 

característica de serviço, e para isso deve conter dados, informações e 

indicadores, que são coisas diferentes. Disse que a estratégia é capturar o 

máximo de informações junto ao público, e para isso acontecer é preciso que a 

sociedade enxergue utilidade e necessidade desse dado ser colocado, para que 

isso tenha um grau de serviço e justificar sua permanência ali. Diz também que é 

preciso criar serviços que gerem necessidades e essas necessidades gerem dados 

e os dados sejam utilizados, não só como um dado de mapeamento. Também 

disse que Nos precisamos refazer o nosso modelo mental de informações, 

indicadores e dados para que tudo isso faça sentido, sentido para o Gestor 

Público e sentido também para o Gestor Privado. Logo após sua fala, os 

trabalhos foram retomados, sob a coordenação da Senhora, Mércia Maria 

Aquino De Queiroz, Coordenadora Geral De Ações Estruturantes Da 

Secretaria De Economia Criativa, e pelo Senhor, Bernardo Novais Da Mata 

Machado, Ministério Da Cultura / SAI, Ela falou de sua satisfação em estar 

ali e estar vendo a Arquitetura, sendo acolhida pelo Ministério Da Cultura. Após 

estas falas perguntou a todos qual seria o melhor ponto de partida para darem 

continuidade à elaboração do Plano Setorial, alguns expuseram suas 

expectativas e ficou definido que os trabalhos teriam seu inicio pelas estratégias, 

ressalvando que fossem considerados os Megas Eventos que deverão ocorrer no 

próximo ano. Os trabalhos tiveram como foco, que se considerassem a 

Arquitetura como expressão cultural, qualidade nos projetos, que devem 

contemplar a qualidade urbana, na tentativa de melhorar a qualidade de vida da 



população. O Senhor, Marcelo Pedroso, Secretario Geral Do Conselho 

Nacional De Políticas Culturais E Secretario De Articulação Institucional, 

falou de seu interesse em trazer para os debates, por demanda do Colegiado, a 

Secretaria Executiva para falar sobre o Projeto de Legado Do Ministério Da 

Cultura, porem não foi possível, por a Secretaria Executiva ainda não ter 

todas as propostas fechadas, ficando sua apresentação oportuna para outro 

momento. Sendo assim do consentimento de todos, os trabalhos continuaram no 

intuito de concluir as proposta levantadas, de metas para a elaboração do Plano 

Setorial bem como a elaboração de um Relatório Executivo, onde constam as 

atividades ali realizadas e que todos deveria assinar, como encerramento dos 

trabalhos do Colegiado De Arquitetura E Urbanismo. 


