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MINISTÉRIO DA CULTURA 

COLEGIADO SETORIAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Local: Brasília - DF 

Data: 09 e 10 de setembro de 2013.  

 

Aos nove e dez dias do mês de setembro de dois mil e treze teve início a Reunião do Colegiado 1 

Setorial de Arquitetura e Urbanismo, sob a Coordenação do Conselheiro Luiz Antônio Gouveia de 2 

Oliveira – Diretor da Secretaria de Economia Criativa e do Conselheiro Bernardo Novais da Mata 3 

Machado – Representante da Secretaria de Articulação Institucional. Estiveram presentes os 4 

seguintes Conselheiros Titulares ou na Titularidade: Membros Titulares e Suplentes: Kátia Ferreira 5 

de Oliveira – Representante da Sociedade Civil da Região Sul; Maria Alice Gaiotto – Representante 6 

da Sociedade Civil da Região Sudeste; Rafael dos Santos Tavares – Representante da Sociedade 7 

Civil da Região Nordeste; André Augusto de Almeida Alves – Representante da Sociedade Civil; 8 

Fárida Mirany de Mira – Representante da Sociedade Civil, Conselho Nacional de Arquitetura - SC; 9 

Mário Barbosa da Silva – Representante da Sociedade Civil, Conselho Nacional de Arquitetura – 10 

PR; Sônia Suzete Roese – Representante da Sociedade Civil, membro do Conselho Nacional de 11 

Arquitetura – SC; José Leme Galvão Júnior – Superintendente do IPHAN - DF; Fábio Guimarães 12 

Rolim – Suplente IPHAN; Márcia Batista Branco Chamixaes – Representação - PE. Os Convidados 13 

e as Convidadas: Magali Magela Moura – Representante da Coordenação-Geral; Robson Antônio 14 

de Almeida – Coordenador Nacional do PAC Cidades Históricas; Flávia; Marcos André – 15 

Secretário da Economia Criativa. ABERTURA: Uma participante inicia a reunião do Colegiado 16 

Setorial de Arquitetura e Urbanismo e explana sobre as mudanças que estão ocorrendo no 17 

Ministério da Cultura. Sugere dois informes para a pauta, um sobre o conceito de cidades criativas e 18 

territórios criativos, que a Secretaria de Economia Criativa vem trabalhando há um ano e meio e o 19 

outro a respeito do Parque das Cidades Históricas feito pelo IPHAN. O Sr. Luiz Antônio Gouveia 20 

de Oliveira – Diretor da Secretária de Economia Criativa cumprimenta a todos e discorre sobre a 21 

relação do IPHAN com o Setorial de Arquitetura e em seguida passa a palavra para o 22 

reordenamento da pauta. A Sra. Fárida Mirany de Mira – Conselho Nacional de Arquitetura – SC 23 

cumprimenta a todos e discorre que será abordado na reunião das 16h30 às 18h00, o informe do 24 

CET e sobre o conceito cidades e territórios criativos e também sugere acrescentar na apresentação 25 

do IPHAN, a explanação sobre conceito de paisagens culturais que estão desenvolvendo o conceito 26 

de territórios criativos. O Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira sugere que a sua fala sobre os 27 

Territórios Criativos fosse reagendada para amanhã, porque será discutido na parte da tarde o 28 

Regimento Interno. A Sra. Magali Magela Moura – Coordenação-Geral questiona se poderia ser 29 

amanhã na parte da tarde, das14h30 às 16h00. Após todos os Conselheiros aceitarem a sugestão, o 30 

Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira realiza a abertura da sessão com a proposta de pauta do item 31 

II sobre o debate e a atualização dos pontos pelos membros do Colegiado. Relata que o Plenário 32 

também aponta a necessidade de discussão e entendimento sobre o cronograma para a elaboração 33 

do Plano Setorial. Depois do intervalo, será abordado o item III sobre o Regimento Interno do 34 

Colegiado, em seguida será debatido sobre as metas do Plano Setorial e a apresentação do IPHAN 35 

sobre suas propostas. A Sra. Maria Alice Gaiotto – Representante da Região Sudeste sugere debater 36 

a questão de representatividade no Colegiado. O Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira discorre 37 

sobre a pauta da reunião do dia 10, iniciando as 09h30 e discutindo o item VI com a comunicação 38 

da pauta do dia, em seguida o debate sobre os resultados das Conferências Municipais Futuras e 39 
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sobre a realização da III Conferência Nacional de Arquitetura deste ano. Depois do intervalo, será 40 

feita a apresentação da Secretaria da Economia Criativa sobre Política de Territórios Criativos e 41 

depois serão debatido sobre os dois dias de reunião. Todos os Conselheiros aprovam a pauta para os 42 

dois dias de reunião e o Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira continua a sua exposição relatando o 43 

que foi produzido na última reunião nos dias 04 e 07 de julho, sobre as estratégias e temáticas para a 44 

elaboração do Plano Setorial de Arquitetura e Urbanismo. Um participante discorre que o objetivo é 45 

atualizar o documento e verificar os caminhos. O Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira relata que 46 

serão feitas alterações caso seja pertinente e segui para o item ”A” sobre o âmbito de abrangência 47 

do Plano. Com nenhuma sugestão de alteração, passa para o itens “B”, “C”, “D”, “E” e “F”. 48 

Explana que na sequência há o calendário de eventos discutidos em julho e a reunião do CNTC 49 

sobre redes sociais, em agosto, dias 01 e 02. A Sra. Sonia Suzete Roese – Conselho Nacional de 50 

Arquitetura – SC discorre que será de 18 a 20 a reunião do Conselho Superior de Arquitetura e 51 

Urbanismo. O Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira relata as reuniões compreendidas no 52 

cronograma e que no segundo semestre de 2013, será dedicado para elaboração de uma análise 53 

situacional para subsidiar o Plano, até março de 2014 partirão para a elaboração de prognostico com 54 

dados mais concretos, abril e maio, dedicarão para a elaboração do documento preliminar do Plano 55 

Setorial, junho e julho, ficaria para consulta pública, agosto e setembro para a consolidação do 56 

Plano; outubro, novembro e dezembro seriam dedicados à aprovação do Colegiado no CNTC e a 57 

partir de dezembro seria publicado e se iniciaria as atividades de monitoramento e avaliação do 58 

Plano. Discorre que existem, dentro dessas etapas, existem prioridades e um responsável por cada 59 

atividades e que além da dedicação para o diagnóstico e das discussões, muitas vezes virtuais, 60 

requer um trabalho técnico de ordenamento de todo o material que será produzido e coletado de 61 

ordenamento. Entende que é importante colocar e argumentar qual é a capacidade de dedicação de 62 

cada uma das etapas e abre a palavra para discussão. A Sra. Maria Alice Gaiotto explana que ficou 63 

de criar um grupo de discussão social, que está atualmente com quatro administradores. No grupo 64 

foram publicados todos os documentos do Ministério relacionados ao Colegiado, as portarias 65 

disponíveis para todos verem as discussões e apenas foram aceitos arquitetos. Relata que nos dias 66 

01 e 02 de agosto houve uma Conferência Estadual do CAU/SP, onde houve a oportunidade de 67 

conversar com alguns Conselheiros e alguns Diretores do CAU/SP sobre o Colegiado. O Sr. Luiz 68 

Antônio Gouveia de Oliveira parabeniza a Sra. Maria Alice Gaiotto pela iniciativa e entende que é 69 

interessante abrir um grupo em uma rede social de grande natureza e que certamente vai trazer 70 

participações e enriquecer os debates. A Sra. Kátia Ferreira de Oliveira (Titular – RS) cumprimenta 71 

a todos e sugere que uma parte dos encontros fosse também de produção de toda a agenda que tem 72 

que cumprir, para poder avançar. Relata que as ações transversais dos Ministérios em relação ao 73 

Setorial de Arquitetura é um trabalho grande e precisaria da presença do Ministério para ajudar. O 74 

Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira entende que o Colegiado tem o interesse e o compromisso de 75 

prover o suporte técnico, mesmo que esteja passando por uma reestruturação. Explana que a 76 

proposta é recompor a Secretaria para que possa ter técnicos especializados para dar o suporte 77 

necessário, especificamente com relação às etapas que estão ocorrendo de outras iniciativas e outras 78 

políticas que estão sendo executadas dentro da Esplanada, com outros Ministérios, com outros 79 

órgãos. Está também com uma demanda bastante pesada, pois são quase 20 Setoriais e a SAI lida 80 

com esse universo e tem que prover suporte, mas realmente será encontrada uma solução técnica 81 

para prover todos de suporte técnico especificamente para a ação. O Sr. Mário Barbosa da Silva 82 

(Conselho Nacional de Arquitetura – PR) cumprimenta aos presentes e discorre que a Sra. Maria 83 

Alice Gaiotto está com uma dúvida se poderia abrir um espaço para colocar assuntos para novas 84 

discussões e entende que é importante ter assuntos novos e instigantes para que seja feito o debate 85 

nacional. Com relação à questão do número de membros do Colegiado, relata que deve ser pensado 86 
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e atendido até a próxima Conferência. A Sra. Fárida Mirany de Mira informa que tinha ficado de 87 

coordenar o grupo trabalho, juntamente com a Sra. Kátia e a Sra. Márcia, e que precisa de 88 

assessoramento na Secretaria. O Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira explana que a Secretaria de 89 

Economia Criativa, a SAI, através da Sra. Magali Magela Moura e do Sr. Bernardo Novais da Mata 90 

Machado, vão se reunir dentro do Ministério para encaminhar uma solução para esse problema, 91 

tentando prover todos do máximo de suporte possível para produzir um material de excelente 92 

qualidade. O Sr. José Leme Galvão Junior (IPHAN) relata que logo no item “A”, no campo setorial, 93 

ações que valorizem a priorização de arquiteturas e etc., questionam se a terminologia “valorização” 94 

já está adotada e gostaria de ver a palavra “fomento”. Sugere como texto: “O Plano setorial deve 95 

prevê ações que valorizem e fomentem talvez as realizações.”. Todos os Conselheiros aprovam a 96 

mudança e a Sra. Sonia Suzete Roese relata que no item “E”, fazer levantamento dos Conselhos 97 

onde Arquitetos e Urbanistas tem acesso, gostaria que foco não fosse apenas fazer um levantamento 98 

e sim buscar que esses Conselhos tenham Arquitetos e Urbanistas, ou seja, implantar alguma 99 

política pública que faça com que passem a ter. O Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira com parte 100 

do MinC sugere que a palavra “indução”, por dúvida da capacidade de garantir isso. A 101 

recomendações ao MinC do item “E” é fazer um levantamento dos Conselhos de Cultura e 102 

Patrimônio Cultural, onde Arquitetos e Urbanistas tem assento ou não. O Sr. Bernardo Novais da 103 

Mata Machado (Secretaria de Articulação Institucional) solicita a Sra. Magali Magela Moura que dê 104 

um destaque no relatório dessa reunião, para que faça através da Secretaria de Articulação 105 

Institucional o levantamento. Lembra que os Conselhos de Patrimônio são tradicionais e com 106 

certeza o Conselho Curador do IPHAN, criado em 37, induziu a criação de Conselhos dos Estados 107 

que vinculados aos Institutos Estaduais de Patrimônio e também, provavelmente, nos Municípios. 108 

Entende que o exemplo do Conselho Nacional de Política Cultural poderá induzir a incorporação de 109 

arquitetura e urbanismo no âmbito das políticas Culturais como um todo. Explana que possui um 110 

decreto do Conselho Nacional de Política Cultural, que foi incorporado a partir de 2010, quatro 111 

novos assentos, o assento de arquitetura e urbanismo, o assento do artesanato, assento da moda e o 112 

assento do design. A Sra. Maria Alice Gaiotto recomendar colocar uma frase recomendando a 113 

participação visando ampliar a representatividade. O Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira relata 114 

que com a chegada do Conselheiro Sr. André foi completado o quórum de 11 pessoas necessárias 115 

por deliberação. A Sra. Fárida Mirany de Mira entende que os arquitetos locais devem ser mobilizar 116 

para fazer as suas solicitações e que até pioraria se houvesse alguma recomendação do Nacional que 117 

tenha os Setoriais de Arquitetura e Urbanismo. Explana que deve ter mais cuidado ao solicitar que o 118 

Ministério faça a indicação, que os Municípios criem os Setoriais. O Sr. Luiz Antônio Gouveia de 119 

Oliveira entende que é importante o que está sendo colocado pela Conselheira, pois pode ser 120 

considerada uma introdução indevida do Governo Federal sobre a autonomia dos entes federados e 121 

que o fato que determina é a mobilização do setor de cada Município, em cada Estado. Entende 122 

também que seria prudente conquistar primeiro a cadeira e em seguida o Setorial. O Sr. Luiz 123 

Antônio Gouveia de Oliveira reler a proposta da Sra. Sonia da redação do item “E”: “Fazer 124 

levantamento dos Conselhos de Cultura e Patrimônio Cultural, onde a arquitetos e urbanistas 125 

tenham assento e recomendar a participação, visando, a participação talvez dos mesmos ou desses 126 

especialistas, visando ampliar a representatividade desses profissionais visando ampliar sua 127 

representatividade ou a representatividade.”. Um participante sugere que ao invés de colocar esse 128 

item nas recomendações ao Ministério, colocar nas recomendações para o Plano. Entende que daria 129 

mais legitimidade na medida e tiraria o caráter impositivo que foi levantado. Todos os Conselheiros 130 

concordam com a proposta sugerida e o item “E” será transferido para dentro da elaboração do 131 

Plano. A Sra. Maria Alice Gaiotto discorre que se for para desmembrar do jeito que está à redação 132 

nas recomendações do Plano deveria ficar: “Recomendar a participação dos profissionais 133 
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arquitetos e urbanistas Conselhos de Cultura e Patrimônio Cultural como um todo.”. Sugere 134 

também outras alterações, retirando a palavra “nosso” da frase “considerando nosso processo 135 

cultural.” e o Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira formula a seguinte frase: ”Processo cultural 136 

político social e econômico do Brasil.”. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado discorre que 137 

gostaria de melhorar a redação do Inciso II dos elementos de reflexão, como Arquitetura e 138 

Urbanismo agentes públicos, privados e profissionais podem contribuir para as Políticas Culturais 139 

no MinC. Entende que é melhor colocar depois de MinC dois pontos. Sem mais nenhuma 140 

observação, o Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira segue para a discussão da redação do 141 

Regimento Interno. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado informa que a Presidenta do IPHAN, 142 

Arquiteta Sra. Jurema Machado, concordou com a possibilidade do Ministério em organizar um 143 

grupo técnico de apoio ao Colegiado para a elaboração do Plano. O Sr. Luiz Antônio Gouveia de 144 

Oliveira discorre que a cerca de 15 dias foi encaminhado a Secretaria uma solicitação de demanda 145 

de observações a respeito do Regimento Interno e entende que é bom fazer uma leitura. A Sra. 146 

Maria Alice Gaiotto explana que receberam o material na outra reunião e tentou entender ao 147 

máximo, mas não conseguiu, e que no Artigo 4º e no § 3º, estão complicados de entender como 148 

seria a distribuição nas cinco macrorregiões. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado relata que 149 

possui um instrumento hierarquicamente superior que é o Regimento do Conselho Nacional de 150 

Política Cultural e entende que é importante informar algumas discussões feitas com o Setor 151 

Jurídico do Ministério. A primeira colocação do Jurídico foi que deveria ser alterada a Portaria dos 152 

Fóruns Setoriais Nacionais, que estabeleceu regras para a eleição dos Colegiados, pois não há como 153 

estabelecer uma nova regra, sem alterar a regra anterior. O Colegiado com está hoje tem 154 

legitimidade de representação com todas as dificuldades enfrentadas. Outro problema, bastante 155 

objetivo, que é o tempo de mandato, pois existem Conselheiros com o mandato de dois anos e com 156 

menos de dois anos. O segundo problema, seria recomeçar a discutir o Regimento e as estratégias 157 

do Plano. O terceiro argumento foi que o Colegiado da forma que está, tem legitimidade para 158 

exercer o mandato até o final, pois tem quórum mínimo exigido. Discorre que a conclusão chegada 159 

é que é melhor continuar como estar e eleger um Colegiado completo no final de 2014 com 160 

igualdade de condições entre os próprios membros do Colegiado. A Sra. Maria Alice Gaiotto relata 161 

que pelo que havia lido entendeu que é complicado colocar membros que não passaram pelo 162 

processo e que no processo de eleição o Estado São Paulo, com 50 mil arquitetos, ninguém ficou 163 

sabendo do processo eleitoral que houve anteriormente. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado 164 

propõe que seja lido artigo por artigo e fazendo os destaques. A Sra. Maria Alice Gaiotto esclarece 165 

que o artigo do Regimento Interno está em todos e está extraído do Regimento Interno do Plenário 166 

do CNPC e faz a leitura do §2º “A representação da sociedade civil deverá contemplar as cinco 167 

regiões administrativas e segmento artístico cultural e definido no Regimento Interno dos 168 

respectivos Colegiados Setoriais.”. A Sra. Sônia Suzete Roese discorre que a questão das cinco 169 

macrorregiões é bastante complicado, pois cada órgão, cada política que é montada se faz uma nova 170 

regionalidade no Brasil e entende que deve manter essas grandes divisões regionais que já estão 171 

instituídas e trabalhar dentro delas. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado relata que o ideal seria 172 

que tivesse uma pessoa de cada estado. Sugere tentar exercer a representatividade através do CAU, 173 

por exemplo, consultando sempre os representantes regionais do CAU. A Sra. Sonia Suzete Roese 174 

explana que é um processo para começar a validar a representatividade, como por exemplo, tentar 175 

um contato com os CAUs e IABs das regiões que representam e tentar começar a construir um 176 

grupo na ordem inversa do que deveria ter acontecido, para colocar as opiniões. A Sra. Kátia 177 

Ferreira de Oliveira (Rio Grande do Sul) relata que teria que existir uma articulação de forma 178 

somente virtual, pois no Rio Grande do Sul a próxima Conferência de cultura começa no dia 30 de 179 

setembro. A Sra. Fárida Mirany de Mira entende que as representações regionais não têm como ser 180 
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cobrado, pois foram colocados os nomes para as representações. O Sr. Mário Barbosa da Silva 181 

afirma que apenas estavam cumprindo a lei, existia um espaço e deveria ser ocupado, não sabendo o 182 

que fazer. Um participante relata que para efeito jurídico, para efeito de consideração do Conselho 183 

Nacional de Políticas Culturais, o grupo tem toda a legitimidade de representar o setor de 184 

arquitetura e urbanismo, por outro lado, na medida do possível cada um reforça essa 185 

representatividade junto aos pares nas regiões. Concorda com o Sr. Mário Barbosa da Silva, no 186 

sentido que é o primeiro grupo representativo do Colegiado, sendo um processo de aperfeiçoamento 187 

de aprendizagem. Entende que o Regimento reflete o processo já fiscalizado e cabe encontrar 188 

soluções e alternativas criativas para mobilizar cada vez mais o setor. O Sr. José Leme Galvão 189 

Júnior entende que o cuidado maior deve ser no sistema do próprio MinC. A Sra. Sonia Suzete 190 

Roese sugere estruturar os artigos em capítulos. Os Conselheiros debatem sobre os capítulos dos 191 

artigos e o Sr. Luiz Antônio interrompe a reunião para o intervalo do almoço. O Sr. Luiz Antônio 192 

reinicia a reunião discorrendo que o Sr. Bernardo Novais da Mata Machado e a Sra. Magali Magela 193 

Moura trabalharam um pouco no intervalo no Regimento e que gostaria que o Sr. Bernardo 194 

comentasse sobre os pontos encontrados. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado discorre que 195 

apenas foi feita a estruturação conforme a proposta e entende que é fundamental a leitura, para que 196 

depois seja aprovado aquilo que for objeto de destaque dentro da discussão. Relata que irá se 197 

ausentar devido a uma reunião a respeito da Conferência Nacional de Cultura. O Sr. Mário Barbosa 198 

da Silva explana que a Sra. Magda foi eleita pelo seu Colegiado como representante para 199 

organização da III Conferência. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado discorre que já possui um 200 

calendário da Comissão Organizadora, mas ainda não está decidido, a principio a reunião será dia 201 

30 de outubro. A Sra. Magali Magela Moura faz a leitura do Regimento Interno. Havendo destaque 202 

no Artigo 2º, inciso 05, “Promover impactos setoriais.”, o Sr. José Leme Galvão Júnior discorre 203 

que impacto setorial refere a uma instância do próprio Colegiado e não é função do Colegiado 204 

promover propriamente. Os Conselheiros debatem sobre o destaque e a Sra. Magali Magela Moura 205 

discorre que esse artigo copia o que está no regimento interno do CNPC. O Sr. José Leme Galvão 206 

Júnior ainda entende que no âmbito exclusivo do Colegiado, não há como promover. Um 207 

participante explana que quando remete “Pactos Setoriais” é no âmbito do Conselho Nacional, 208 

remetendo a todos os setores representados pelos Colegiados. Sugere que a redação fique: 209 

“Promover um pacto setorial que dinamize os arranjos produtivos.”. A Sra. Magali Magela Moura 210 

sugere: “Promover pactos setoriais entre os que compõem o Colegiado...”. O Sr. Luiz Antônio 211 

Gouveia de Oliveira compreende que, uma vez que foi extraído do Regimento Interno do Conselho 212 

Nacional, a proposta é que o Regimento do Conselho Regional promova pactos setoriais. A Sra. 213 

Magali Magela Moura relata que na sua opinião é pacto entre setoriais, podendo especificar as 214 

setoriais que compõem entre os setoriais do CNPC. O Sr. Mário Barbosa da Silva explana que está 215 

sendo proposto é a proposição e a promoção de pactos horizontais entre os diversos colegiados e 216 

verticais nos planos federal, estadual e municipal. A Sra. Kátia Ferreira de Oliveira sugere colocar: 217 

“propor e promover pactos entre os colegiados setoriais dentro do Sistema Nacional de Políticas 218 

Culturais.”, pois em seguida está falando do sistema, não apenas do Conselho Nacional. A Sra. 219 

Magali Magela Moura esclarece que o Colegiado é do Conselho Nacional de Políticas Públicas, não 220 

do sistema. Discorre sobre o destaque do Artigo 3º, sobre a composição o Colegiado. O Sr. José 221 

Leme Galvão Júnior sugere para efeito de clareza: “por representantes, titulares e suplentes do 222 

poder público da Sociedade Civil.”. A Sra. Fárida Mirany de Mira questiona se poderia colocar 223 

“Sociedade Civil” e no lugar de “segmento da sociedade.”. A Sra. Sonia Suzete Roese entende que 224 

está faltando à palavra “organizada” depois de Sociedade Civil. A Sra. Maria Alice Gaiotto relata 225 

que quando usa o termo “Sociedade Civil Organizada” impede, por exemplo, a participação de 226 

Arquitetos desvinculados de algo e entende que deve ser apenas Sociedade Civil. O Sr. Rafael 227 
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Tavares concorda que seja apenas Sociedade Civil. A Sra. Sonia Suzete Roese entende que deve 228 

tirar a palavra “organizada”. A Sra. Magali Magela Moura sugere ao invés de ficar “Sociedade 229 

Civil” que fique a “sociedade sem fins lucrativos, organizada.”. A Sra. Sonia Suzete Roese tem 230 

dúvidas com o Artigo 2º, onde aborda sobre “15 representantes da sociedade” e questiona se 231 

devem ser arquitetos. Um participante responde que sim. A Sra. Fárida Mirany de Mira discorre que 232 

terá que ampliar um pouco mais a discussão e que no seu entendimento desse Setorial é que 233 

poderiam participar, inclusive, quem não é arquiteto. Um setorial da Arquitetura e Urbanismo, não 234 

quer dizer que não possam participar as outras pessoas que também participem da execução das 235 

cidades. O Sr. José Leme Galvão Júnior indaga se por uma questão de ordem, existe algum outro 236 

Colegiado, ou existe no regimento geral, alguma coisa que explicite essa possibilidade de 237 

especificar quem pode ou quem não pode participar. A Sra. Magali Magela Moura explica que o 238 

processo eleitoral deve ter colocado quem poderia ser habilitado para concorrer. O Sr. Rafael 239 

Tavares relata que o Colegiado pode garantir que em um setorial de Arquitetura e Urbanismo haja 240 

profissionais que não seja apenas arquitetos e urbanistas. O Sr. José Leme Galvão Júnior discorda 241 

da colocação, pois não se trata de exercício profissional. A Sra. Sonia Suzete Roese entende que da 242 

mesma forma que está falando sobre o poder público, escolhido entre técnicos, socialistas, 243 

sindicatos ou pelos estaduais, relacionados aos setores também e entende que cabe: “representantes 244 

da Sociedade Civil eleitos”. A Sra. Maria Alice Gaiotto entende que o Colegiado tem que manter a 245 

ordem de apenas arquitetos e urbanistas. Um participante explana que está suspenso esse inciso e 246 

que será feito uma consulta ao regimento do processo eleitoral para amanhã para fechar o assunto. 247 

Discorre sobre a questão levantada sobre as cincos macrorregiões administrativas. O Sr. André 248 

Augusto de Almeida Alves observa que talvez causasse algum problema mais a frente essa redação. 249 

O Sr. Luiz Antônio discorre que na verdade, precisa ter a representatividade das cinco 250 

macrorregiões e que no próximo processo eleitoral será garantido essa representatividade. Com 251 

relação ao destaque do Artigo 4º, ficou uma dúvida em relação a seguinte redação: “O Secretário-252 

Geral do CNPC, no exercício da presidência e do colegiado...”. A Sra. Sonia Suzete Roese relata 253 

que havia um parágrafo nesse tema de transversais sobre os grupos de trabalho que foi copiado do 254 

CNPC, mas foi retirado porque era uma coisa muito mais para o plenário do CNPC do que para o 255 

Colegiado. Segue então para os destaques dos Artigos 11º e 12º e uma participante entende que o 256 

artigo faz intermédio das relações com outros Ministérios com a organização do assessoramento 257 

necessitado e que talvez não esteja contemplado a possibilidade. Um participante relata que é 258 

coordenar e articular demandas do Colegiado com demais setores e instâncias institucionais. Em 259 

relação ao Artigo 14ª que fala sobre o convite de pessoas para o Plenário, um participante sugere 260 

que é mais fácil fazer dois parágrafos, um dizendo quem terá direito a voz é o membro titular e o 261 

suplente excetuando-se a convidada do Artigo 14º que também terá direito a voz e outro dizendo 262 

que apenas vota o membro titular e o suplente. Outro participante explana que a exceção é que o 263 

convidado tenha direito de voz, mas não direito a voto. O Sr. Luiz Antônio retoma a pauta com a 264 

apresentação do PAC das Cidades Históricas pelo Sr. Robson, Diretor do Programa dento do 265 

IPHAN e explana que irá se retirar para uma reunião com seu Secretário e passa a Presidência da 266 

reunião para Sra. Magali Magela Moura. O Sr. Robson Antônio de Almeida (Coordenador Nacional 267 

do PAC Cidades Históricas) cumprimenta a todos e relata que o PAC Cidades Históricas nasceu 268 

com a ambição de requalificar o patrimônio cultural brasileiro, tornar o patrimônio um eixo indutor, 269 

reestruturante na geração de renda, novos empregos. O desafio é tentar buscar com as políticas 270 

federais superar a atuação fragmentada do Estado, do Governo, em todos os seus níveis e 271 

estabelecer as estratégias de preservação do patrimônio aliadas, ao desenvolvimento social, 272 

econômico e urbano. Um participante explana que chegou a formatar o PAC de uma cidade de 273 

Alagoas e questiona se quando abre uma nova seleção ou se durante o processo é possível algumas 274 
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cidades cumprirem o edital e indaga também sobre a questão dos juros do Financiamento. O Sr. 275 

Robson Antônio de Almeida esclarece que na nova seleção, nesse momento não existe a 276 

possibilidade de cumprirem o edital. Entende que a possibilidade de inserção ou de mudança da 277 

ação, ou de novas cidade vai acontecer durante o processo. Sobre o Financiamento, explica que, 278 

quando terminou o Monumento que era um financiamento a juro zero, apenas com correção 279 

monetária do valor. O IPHAN contratou o BNB para atuar nas cidades do Nordeste, com um 280 

financiamento a juro zero com até 20 anos para pagar. A Sra. Kátia Ferreira de Oliveira indaga 281 

como vai acontecer o acompanhamento das 105 cidades. O Sr. Robson Antônio de Almeida explana 282 

que semana passado houve a autorização do Ministério do Planejamento para abrir um concurso 283 

temporário, um processo seletivo simplificado para 163 profissionais, 80 Arqueólogos, 52 284 

Arquitetos e 31 profissionais da área a Administrativa, da área MEI, nacional, os Arqueólogos vão 285 

estar lotados em todas as Superintendências e os Arquitetos e os Administrativos nas cidades do 286 

PAC. Não havendo mais nenhuma pergunta, a Sra. Magali Magela Moura agradece a presença do 287 

Sr. Robson Antônio de Almeida e passa para a apresentação sobre As Cidades e as Paisagens. O Sr. 288 

José Leme Galvão Júnior relata que a paisagem é um conceito mais artístico literário que Paisagista 289 

era alguém que fazia uma interpretação de mundo via pintura ou via discrições da paisagem. 290 

Paisagem cultural ou paisagem urbana é muito comum que seja um conceito positivo. O conceito de 291 

paisagem natural pode ser bem antigo e guarda certas complexidades suficientes para sair do mundo 292 

acadêmico, na hora que tem que se transformar em algo instrumentalizado para efeito de proteção 293 

ou de ações. Discorre que é uma Portaria que estabelece a chancela da Paisagem Cultural. Com 294 

relação à Geografia, é um conceito em função da morfologia da paisagem: “A Paisagem Cultural 295 

geográfica resulta da ação ao longo do tempo da cultura sua paisagem natural, assim, a cultura é 296 

o agente, a área natural o meio e a Paisagem Cultural resultado da interação desses anteriores.”. 297 

A UNESCO estabeleceu a partir de 92, a Paisagem Cultura ou a proteção da Paisagem Cultura 298 

sendo as combinações especiais de elementos naturais e culturais. O mais conhecido de todos, 299 

entende que são os patamares dos arrozais na Indochina, que são uma Paisagem Cultural 300 

excepcionalmente bela. A Portaria 127 define que paisagem: “É a porção peculiar do território 301 

nacional representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a 302 

ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores.”. Explana que o Roteiro Nacional de 303 

Imigração vinha sendo estudado há algumas décadas no âmbito do próprio Estado, com a ajuda da 304 

Universidade com o Professor Dalmo Vieira Filho, de maneira que há uma parte desses 305 

componentes que são protegidos, tanto a nível Federal ou Estadual, como local, agora uma chancela 306 

para a região e um Pacto que está sendo trabalhado paulatinamente. Uma participante indaga por 307 

que foi feito chancela e não tombamento e se já vem de 92 da Convenção da UNESCO ou também 308 

está sendo lutado para também apenas chancelar. O Sr. José Leme Galvão Júnior explica que 309 

chancela é um elemento que organiza o pacto, mas não impede o tombamento em hipótese alguma. 310 

Explana que para efeito da inscrição no Patrimônio Mundial são paisagens referenciada na beleza 311 

da cênica, na parte natural, a parte artificial não se dissocia a cidade do cenário, mas no caso, a 312 

inscrição na UNESCO não é uma chancela. Uma participante questiona por que as intervenções 313 

feitas na cidade do Rio de Janeiro vão ter que passar pelo crivo do IPHAN. O Sr. José Leme Galvão 314 

Júnior esclarece que as áreas tombadas terão que passar, mas não a cidade toda e que do ponto de 315 

vista do IPHAN não faz nenhuma diferença, se estiver dentro da área tombada, mas dentro da 316 

paisagem tem que ver qual é o tratamento. Houve uma discussão muito forte sobre a preservação de 317 

favela, mas as próprias comunidades entendiam que o tombamento era excessivo e não funcionaria. 318 

Discorre que a chancela traz uma complexidade de buscar no território maior de muitas 319 

manifestações, a possibilidade de proteção pelo tombamento, possibilidade de registro pelo 320 

patrimônio imaterial e outras formas de proteção.  A Sra. Magali Magela Moura agradece pela 321 
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apresentação e abre para os debates. A Sra. Maria Alice Gaiotto relata que o conceito novo de 322 

patrimônio como ordenador da paisagem, que está sendo discutido no mundo todo, não está 323 

solidificado e está aberto a definição e indaga como o Sr. José Leme Galvão Júnior interpreta esse 324 

fator. o Sr. José Leme Galvão relata que nem como conceito nem como prática seria bom se tivesse 325 

uma definição útil, no caso do patrimônio. O patrimônio tombado, como é muito definido na parte 326 

instrumental, na legislação, sempre há problema para explicar para as pessoas que o tombamento 327 

não paralisa, apenas assegura o direito à memória. Então, nesse sentido é preferível que seja 328 

dinâmico. A Sra. Maria Alice Gaiotto explana que apenas tomba e preserva um imóvel e que todo o 329 

conjunto fica a mercê da voracidade do mercado. O patrimônio como ordenador da paisagem, está 330 

sendo discutido no mundo inteiro e que fica sempre relegada a algo maior, que é o mercado 331 

imobiliário e ressalta que não consegue entender essa situação. O Sr. José Leme Galvão Júnior 332 

discorre que o tempo de trabalho do IPHAN ensinou que é possível ousar mais, tanto que desde a 333 

década de 80 a discussão da escala urbana foi retomada e entende que o fundamental é o conceito 334 

do direito a memória. ENCERRAMENTO DIA 09/09/2013: Não havendo mais nenhum 335 

questionamento a Sra. Magali Magela Moura informa que na reunião de amanhã pela manhã haverá 336 

uma apresentação sobre o resultado da Conferência e depois terão informes da SEC sobre o 337 

conceito de cidades e territórios criativos e encerra a reunião. ABERTURA DIA 10/09/2013: o Sr. 338 

Luiz Antônio Gouveia de Oliveira cumprimenta a todos e inicia a reunião explanando que será feita 339 

uma apresentação do Sr. Bernardo Novais da Mata Machado sobre a Conferência Nacional de 340 

Cultura e em seguida a discussão a respeito do tema. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado 341 

cumprimenta a todos e discorre que a Conferência esse ano tem como tema Desafios do Sistema 342 

Nacional de Cultura, dividido em quatro eixos, os que se referem ao conceito de 343 

tridimensionalidade da cultura, a dimensão simbólica dimensão cidadã, dimensão econômica e 344 

sobre a gestão, onde de fato o sistema nacional de cultura é tratado. Os primeiros três eixos há uma 345 

linha básica que caminha na direção de propostas de institucionalização de políticas. O objetivo é 346 

que a política cultural se torne de fato uma política pública e para isso a ideia de organizar como um 347 

sistema, com base federativa e cooperação entre os entes federados, União, Estados e Municípios, 348 

articulados, com uma estrutura básica e uma segunda articulação que é a articulação entre Governo 349 

e sociedade. Houve um aumento expressivo da adesão ao sistema nacional de cultura por Estados e 350 

Municípios e cerca de 54% dos Municípios brasileiros foram envolvidos em Conferências, sejam 351 

municipais ou intermunicipais. Informa que a Bahia está realizando a sua etapa regional e territorial 352 

e também as Conferências Setoriais e depois irá realizar a estadual. Discorre que a Secretaria de 353 

Articulação Institucional e a Secretaria de Políticas Culturais acabaram dobrando o contingente de 354 

pessoas e priorizando a realização da Conferência Nacional, para que não ultrapasse esse ano. 355 

Explana que é pretendido que a Conferência Nacional seja um momento primeiro de balanço do que 356 

foi feito a partir da primeira Conferência que foi em 2005 e a segunda Conferência em 2010, como 357 

também um balanço preliminar do cumprimento das metas do Plano Nacional de Cultura. Houve 358 

2913 Municípios envolvidos em Conferências, sendo a região sul 695, no sudeste 877, norte, 139, 359 

nordeste 1038 e centro-oeste 163 Municípios. Ressalta que em relação à primeira conferência houve 360 

um crescimento bastante expressivo, em relação à segunda houve uma pequena queda. Lembra que 361 

a última reunião do Colegiado é dia 25 de novembro e que antecede a Conferência Nacional, então 362 

foi discutido no Comitê Executivo Nacional para antecipar para os membros dos Colegiados se 363 

reunirem um dia antes em Brasília às propostas sistematizadas para serem discutidas na 364 

Conferência. Cada Conferência estadual irá encaminhar também para Brasília quatro propostas por 365 

eixos e preferencialmente uma por subeixo. Relata que o próprio Ministério da Cultura tem 366 

transformado os seus encontros e Pontos de Cultura que são as teias em Conferências Livres, 367 

porque eles não podem encaminhar Delegados, mas podem encaminhar propostas. O Sr. Luiz 368 
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Antônio Gouveia de Oliveira agradece pela exposição e abre a palavras para dúvidas. A Sra. Kátia 369 

Ferreira de Oliveira questiona se o Sr. Bernardo Novais da Mata Machado está dizendo que o 370 

Ministério recomenda que cada Conferência Estadual apresente 16 propostas. O Sr. Bernardo 371 

Novais da Mata Machado explica que os estados devem priorizar 16 propostas para encaminhar 372 

para Brasília. A Sra. Kátia Ferreira de Oliveira questiona também se as 16 propostas são aquelas 373 

que estão no âmbito da política federal. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado discorre que a 374 

pretensão é que as 16 tenham âmbito nacional. A Sra. Fárida Mirany de Mira indaga se já são os 375 

dados finais encaminhado pelos Municípios e Estados das Conferências. O Sr. Bernardo Novais da 376 

Mata Machado responde que os dados foram consolidados em Brasília, via principalmente os e-377 

mails que foram encaminhados para a Conferência Nacional de Cultura. Explana que foi prometido 378 

uma plataforma nacional para os Municípios e Estados inserirem os seus dados, mas não conseguiu 379 

colocá-la no ar, mas entende que até em uma semana será instalada. A Sra. Márcia Batista Castelo 380 

Branco Chamixaes (Representação – PE) questiona sobre a questão da participação, se, por 381 

exemplo, alguém não possa está todos os dias da Conferência inviabilizaria a participação na 382 

reunião que precede a Conferência. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado esclarece que não, 383 

porque evidentemente que todos são Delegados. O Sr. Mário Barbosa da Silva indaga como o 384 

setorial ainda é pequeno, não haverá prejuízo na votação das reivindicações e qual é o risco. O Sr. 385 

Bernardo Novais da Mata Machado explana que naturalmente estaria com minoria em relação aos 386 

Delegados Estaduais, mas entende que nada impede que haja uma articulação durante a 387 

Conferência, por exemplo, que o Setorial de Arquitetura e Urbanismo convidem arquitetos, 388 

urbanistas e pessoas afins para uma reunião paralela para realizar em cima da demanda. O Sr. Mário 389 

Barbosa da Silva questiona se o peso do voto é o mesmo para todos. O Sr. Bernardo Novais da 390 

Mata Machado relata que todos os votos têm o mesmo valor e que verificou uma pequena 391 

participação de especialistas nas Conferências Municipais, havendo muita militância e pouca 392 

participação profissional e espera que os Colegiados tenham uma participação importante no 393 

aspecto de colocar em discussão o eixo da cultura para evitar entrar em outros assuntos. O Sr. Luiz 394 

Antônio Gouveia de Oliveira indaga como se dá a participação dos Membros do Colegiado, nas 395 

Conferências Municipais e Estaduais. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado relata que nas 396 

Conferencias Municipais muitos participaram como pessoa física e que nas Conferências Estaduais 397 

não houve nenhuma recomendação específica. O Sr. André Augusto de Almeida Alves entende que 398 

haverá poucos arquitetos nas Conferências Municipais e Estaduais se candidatando e sendo eleitos 399 

como Delegados e questiona como funciona a questão dos eixos e subeixos da Conferência. O Sr. 400 

Bernardo Novais da Mata Machado explica que os eixos são temáticos, cada eixo tem quatro 401 

subeixos e explica cada um. O Sr. Mário Barbosa da Silva indaga se os temas específicos foram os 402 

mesmos da Conferência Municipal. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado explana que são os 403 

mesmos e que ideia era que as Conferências municipais encaminhem as suas propostas para as 404 

estaduais. O Estado pode apresentar duas propostas por subeixo, ficando a critério dos Estados. A 405 

Sra. Maria Alice Gaiotto questiona se cada membro que irá como delegado escolherá alguma 406 

sugestão. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado entende que são mais importantes no 407 

acompanhamento do que as propostas em si e que o Colegiado deve selecionar os eixos temáticos 408 

antes da reunião virtualmente, os eixos temáticos que provavelmente aparecerão às propostas que 409 

tenham mais interesse como Colegiado. A Sra. Maria Alice Gaiotto discorre que no dia 25 o 410 

Colegiado irá se reunir e receberá o compendio de propostas sistematizadas e depois na Conferência 411 

serão priorizadas. Sugere que seja feita a inscrição por eixo após a apresentação das propostas 412 

sistematizadas, para que possa organizar e fortalecer, para serem priorizadas. O Sr. Bernardo 413 

Novais da Mata Machado relata que terão três momentos de possibilidade de intervenção, uma no 414 

primeiro dia por subeixos, no segundo dia por eixos e no terceiro dia em Plenária. As propostas que 415 
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vão para a Plenária final, todos os Delegados vão ter acesso um dia antes. A Sra. Maria Alice 416 

Gaiotto explana que tem que ser negociado com os outros Colegiados que estão em contato com o 417 

Colegiado de Arquitetura e Urbanismo. Questiona sobre o local de hospedagem e entende que todos 418 

deveriam ficar no mesmo local para que haja articulações. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado 419 

esclarece que esse ponto ainda não está definido, mas provavelmente será no mesmo local aonde os 420 

Colegiado irão se reunir, qualquer mudança de roteiro será comunicado. Uma participante indaga 421 

para onde foi encaminhado o trabalho da proposta para uma modificação na Rua N da Setorial. O 422 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado explica que foi encaminhado para a Secretaria de Economia 423 

Criativa. Um Conselheiro discorre que ficou claro na reunião de ontem que o Colegiado pode 424 

apresentar recomendações que são dirigidas ao membro Conselheiro para que sejam colocados no 425 

Plenário do Conselho. Um participante afirma que irá procurar dentro da Secretaria onde está à 426 

demanda e como está sendo o processo e dará o retorno. Encerrado os questionamentos, os 427 

participantes voltam a debate sobre o Regimento Interno com relação a uma setorial exclusiva para 428 

Arquitetos. Um Conselheiro explana que a ideia era colocar dentro do artigo da composição 429 

preferencialmente Arquitetos e Urbanistas, mas alertou que poderia gerar qualquer tipo de decisão 430 

se tratando de algum questionamento de ordem jurídica administrativa. Uma Conselheira entende 431 

que se inserir preferencialmente pode coibir as pessoas de entrar na Setorial. Um Conselheiro 432 

lembra que a sua posição original é coincidente, mas havendo necessidade de haver alguma 433 

referencia que não seja ao arrepio da lei. O Sr. Rafael dos Santos Tavares entende que pode deixar 434 

esse assunto para depois e acredita que talvez tenha alguma contribuição muito validas vindo de 435 

profissionais que não sejam graduados em arquitetura. Desculpa-se por ter sido enfático na posição 436 

de vetar qualquer tipo de profissional que não seja graduado em arquitetura e urbanismo. O Sr. 437 

Bernardo Novais da Mata Machado entende que todos analisaram também a ata de trabalho que deu 438 

origem ao Colegiado e discorre que entendeu que não há também uma posição definitiva. Um 439 

Conselheiro explana que faz a leitura e compreendeu que a intenção do grupo foi de deixar 440 

abrangentes os atores que tiveram mesmo sem ser graduados em arquitetura tenham contribuições. 441 

Um participante relata que talvez fosse o caso de aprofundar a discussão para no momento de lançar 442 

processo eleitoral para renovação do Colegiado. A Sra. Flávia discorre que a construção 443 

democrática permite a participação de todos e que a capacidade de organização e mobilização 444 

depende da organização. O Sr. Rafael dos Santos Tavares entende que deve ter o território bem 445 

definido e relata que o quantitativo de vagas garantirá um mínimo de quórum de Arquitetos que são 446 

os Técnicos com atribuição legal para ministrar sobre arquitetura e urbanismo, mas também haverá 447 

a participação de outros movimentos. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado discorre que o 448 

Colegiado de Livro e Literatura se organizou em 15 membros em três categorias, editores, autores e 449 

mediadores de leitura. Elegeram entre os próprios pares no Fórum Nacional Setorial na hora da 450 

votação dividindo os três setores e cada um votou nos seus cinco membros. Entende que é 451 

importante focalizar a função do Colegiado primeiro para entender qual que melhor composição. O 452 

Sr. José Leme Galvão Júnior entende que não dá para correr risco e dizer que é aberto a 453 

participação do Colegiado. Um Conselheiro explana que do ponto de vista de decisões todos os 454 

Colegiado, a exceção daquele que tinham anteriormente as suas Câmaras Setoriais da FUNARTE, 455 

evoluíram para os Colegiados. Os outros se organizaram a partir do Plenário do CNPC 456 

constituindo-se um grupo de trabalho e este grupo de trabalho se reuniu, estabeleceu as regras de 457 

composição dos Colegiados e através das atas orientaram as eleições. Entende que o Colegiado 458 

estaria agindo corretamente se oficializasse em termo de regimento esta decisão do grupo de 459 

trabalho. O Sr. Rafael dos Santos Tavares entende que se for definir agora, teria realmente que 460 

discutir. Os Conselheiros debatem sobre os requisitos necessários para a votação e um participante 461 

relata que tem no ato do cadastro do eleitor, ser quiser ser Delegado tem que apresentar currículo 462 
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detalhado com comprovada atuação nos últimos três anos ou opcionalmente um portfólio. Uma 463 

participante entende que poderia dar uma revisão geral e aprovar as alterações relacionadas à 464 

questão da participação, sem definir o número de as cadeiras. Um Conselheiro entende que deve 465 

consolidar um pouco a atuação do Colegiado e que depois de alguns meses terá um histórico que 466 

permite ter mais clareza nas decisões. Então os Conselheiros decidem fazer a leitura do Regimento 467 

com as alterações propostas e debatem sobre o Artigo 14º sobre voz e voto. A Sra. Maria Alice 468 

Gaiotto indaga se o Colegiado poderia fazer uma carta pedindo a inclusão dos arquitetos nos 469 

Conselhos Municipais. Um Conselheiro esclarece que qualquer recomendação será encaminhada a 470 

Secretaria Executiva do CNPC. A reunião é interrompida para o almoço. A reunião é reiniciada 471 

com a apresentação do Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira sobre as políticas públicas dos 472 

territórios criativos brasileiros. O Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira cumprimenta a todos e 473 

contextualiza que a temática do desenvolvimento territorial foi inserida dentro das políticas da 474 

Secretaria da Economia Criativa com dois eixos de atuação. O primeiro eixo chamado de 475 

microeconômico cotado para as questões relacionadas com o empreendedorismo cultural e criativo 476 

com a temática da gestão de empreendimentos culturais e criativos com a temática da inovação. O 477 

segundo eixo de atuação da Secretaria é o eixo macroeconômico, onde é desenhado ou identificado 478 

alguns gargalos e algumas possibilidades de superação. Destaca que os eixos são absolutamente 479 

complementares e que a questão do desenvolvimento territorial tem sido uma preocupação 480 

constante das Secretarias. Os polos culturais e criativos, também chamado de arranjo produtivos 481 

locais e no caso das cidades em uma dimensão mais ampliada é chamado de bacias esculturais ou 482 

bacias criativas. A bacia pode circunscrever diversos Municípios e às vezes diversos Estados. Os 483 

territórios criativos é o espaço geográfico urbano ou rural onde a criatividade cultural, científica, 484 

social e econômica da comunidade catalisa e impulsiona o desenvolvimento local e regional juntado 485 

na sustentabilidade social ou ambiental e econômica. O objetivo da políticas para desenvolvimento 486 

territorial é desenvolver ações estruturantes voltadas o estímulo para o desenvolvimento local e 487 

regional socialmente inclusive e culturalmente diversificado mediante o fomento do potencial 488 

criativo de territórios urbanos e rurais e um processo articulado com a comunidade local. O Sr. Luiz 489 

Antônio interrompe a sua apresentação para apresentar o Secretário da Economia Criativa, Marcos 490 

André. O Sr. Marcos André cumprimenta a todos e relata um pouco de sua trajetória no Rio de 491 

Janeiro na Secretaria de Estado de Cultura do Governo de Estado. Explana que a Ministra Sra. 492 

Marta Suplicy lhe convidou para trabalhar na Secretaria da Economia Criativa justamente pela 493 

experiência bem sucedida do Rio de Janeiro das incubadoras do programa e que está muito feliz de 494 

está morando em Brasília. Aguarda a contribuição de todos para que possa dar prosseguimento e 495 

transformar realmente em ações práticas do governo brasileiro. O Sr. Luiz Antônio Gouveia de 496 

Oliveira continua com a sua apresentação, discorrendo que a estratégia de apresentação das políticas 497 

que estão sendo adotas é a relação de desenvolvimento territorial com a parceria de outros 498 

Ministérios e no máximo possível de instituições, principalmente de fomento para incentivar o 499 

desenvolvimento local. A estratégia foi contar com parceiros que já desenvolve políticas públicas 500 

para territórios em outras dimensões e com objetivos muito concretos. Ressalta que muitas da ações 501 

ainda estão no plano das ideias devido a questões do próprio Ministério da Cultura e devido a 502 

restrições ou constrangimentos orçamentários, administrativo de outra natureza dos próprios 503 

parceiros. São parceiros preferenciais para as políticas, o Ministério da Ciência, Tecnologia da 504 

Informação, Ministério das Cidades, das Comunicações e Ministério do Turismo. Foram eleitas 505 

algumas estratégias. A primeira relativa à reabilitação de áreas urbanas centrais com o Ministério 506 

das Cidades; a segunda, projetos e cidades digitais com o Ministério das Comunicações; a terceira, 507 

o Plano Nacional de Banda larga também com o Ministério das Comunicações; a quarta, o Tour da 508 

Experiência com o Ministério do Turismo e a quinta, Arranjo produtivo local com o Ministério do 509 
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Desenvolvimento Indústria e Comércio. A Sra. Sonia Suzete Roese questiona sobre a questão do 510 

capim dourado em Jalapão. O Sr. Luiz Antônio discorre que uma das possibilidades de abordagem 511 

territorial é pelos biomas e que no encerramento do ano Brasil em Portugal houve uma belíssima 512 

exposição sobre as biojoias do Pará. Explana que foram estabelecido algumas metas como, por 513 

exemplo, na escala da cidade a meta é até 2015 reconhecer 30 cidades de pequeno porte. Discorre 514 

que a ideia é beneficiar 27 APL esse ano, lançando um edital de seleção pública para que os 515 

arranjos produtivos que podem ser representados por cooperativas, associações, pela própria 516 

Prefeitura Municipal se inscrevam para ser selecionado mediante um conjunto de critérios através 517 

de um consultor especializado em Planejamento estratégico. A partir desse processo é feito um 518 

diagnóstico das fragilidades e das fortalezas do polo produtor e a partir deste diagnóstico cada ator 519 

institucional pactua uma determinada ação para fortalecer a competitividade daquele polo de 520 

produção. Cada um dos agentes institucionais do polo devem se comprometer para melhorar a 521 

competitividade final do arranjo produtivo. Discorre que No fundo todas estas ações visam o 522 

fomento das vocações regionais e priorizam os setores identificados pelos próprios Municípios. 523 

Explana que está sendo feito um trabalho muito grande de indução junto com as Secretarias 524 

municipais, estaduais de cultura, de ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico, enfim, para 525 

que identifiquem os arranjos produtivos. O Sr. Rafael dos Santos Tavares questiona se o Colegiado 526 

irá participar da escolha da cidade para as atividades. O Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira 527 

esclarece que na verdade o processo de seleção prevê a formação de painéis multiespecializados 528 

com profissionais de várias áreas exatamente para avaliar as candidaturas das cidades a partir das 529 

variáveis que estão colocadas. Relata que avançar é no sentido metodológico e que pensou em uma 530 

certificação das cidades criativas a ideia era construir uma rede brasileiro de cidades criativas, 531 

chancelas multitematicas. O Objetivo do sistema de certificação era criar uma rede de certificação 532 

entre as cidades que se distinguem pelo seu potencial e a capacidade de promover o seu 533 

desenvolvimento de modo integral, sustentado, diferenciado em virtude de ações participativas, 534 

cooperativas, proativas, inovadoras de indivíduos e instituições no campo da economia criativa 535 

servindo de exemplo, destino das demais cidades do país. O processo de certificado prevê a etapa de 536 

inscrição ou candidatura da cidade, a etapa de análise por uma Comissão e a etapa das visitas da 537 

Comissão. Esclarece que cidade criativa é aquela que consegue seu desenvolvimento integral e seu 538 

desenvolvimento integral e sustentado baseado em suas locações, capacidade proposição, 539 

mobilização e renovação permanente preservando e promovendo seus valores culturais e 540 

ambientais, visando satisfação dos desejos, necessidades e expectativa da sua população. Dentro 541 

dos macrocritérios tem os desdobramentos, herança cultural, vocação legal, desejo da população, 542 

vitalidade econômica, compromisso e desenvolvimento, fatores de atratividade, diferenciação e 543 

expressões culturais singulares. A herança cultural é formada por três variáveis, ocupação humana 544 

na formação do Município, patrimônio edificado e patrimônio material e cada uma possui uma 545 

escala de mensuração. Destaca que dentro das metas foi priorizado a questão das APL e que no mês 546 

de julho houve levantamento, foram expedidos ofícios para todas as Secretarias municipais, 547 

estaduais de cultura, desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, do trabalho pedindo 548 

sugestões de APL para que pudesse fazer um processo de indução para que candidatarem. O Sr. 549 

Luiz Antônio Gouveia de Oliveira discorre que o reconhecimento dos APL aborda três campos, o 550 

campo da economia e da gestão, a dimensão da economia da gestão do território, a dimensão da 551 

cultura e da identidade e dimensão das relações sociais. O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado se 552 

despede de todos, pois terá outras atividades na Esplanada e agradece a presença de todos. Um 553 

Conselheiro solicita que seja esclarecido sobre as demandas espontâneas. Um participante sugere 554 

que na reunião do dia 25 seja incorporada a pauta a apresentação da SEFIC. Uma participante 555 

sugere que seja abordada quais são as pautas da cultura dentro do Congresso. Um participante 556 
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discorre que fica acertado que o Sr. Mário Barbosa da Silva encaminhe formalmente essas 557 

demandas. A Sra. Magali Magela Moura explana que fez um resumo executivo da reunião e 558 

agradece a compreensão de todos. O Sr. Mário Barbosa da Silva agradece a organização e relata que 559 

todos estão preocupados da melhor maneira possível e que existe uma demanda muito grande de 560 

Arquitetos que não são aproveitados. Um participante relata que a maioria dos municípios que não 561 

tem arquiteto é devido à falta de recurso. A Sra. Maria Alice Gaiotto questiona o que é esperado do 562 

Colegiado na questão da economia criativa. O Sr. Luiz Antônio Gouveia de Oliveira explica que em 563 

primeiro lugar, há uma missão maior de construir o plano setorial, segundo, o setor está sobre a 564 

responsabilidade direta da Secretaria da Economia Criativa que tem várias ações tanto dentro do 565 

Ministério da Cultura tanto dentro da Secretaria da Economia Criativa que diz respeito diretamente, 566 

imediatamente à atividade produtiva, a cadeia produtiva da arquitetura. Informa que dentro dos 30 567 

dias da Copa do Mundo, a FIFA disponibilizará junto com a prefeitura da cidade um espaço FAN 568 

FEST, onde acontece apresentações culturais. Haverá um stand do Ministério da Cultura onde será 569 

promovido uma série de ações. Por isso, foi lançado um edital aberto para participarem desse 570 

evento. A Sra. Magali Magela Moura entende que a questão da economia criativa e a priorização 571 

das pequenas cidades melhora a imagem do país. ENCERRAMENTO DIA 10/09/2013: Um 572 

participante explana que foi um prazer conhecer todos e encerra a reunião. 573 
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