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Brasília, 1° de dezembro de 2016. 

MINISTÉRIO DA CULTURA 
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL 



r REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE TEATRO DO CNPC 

Reunião realizada pela Secretaria de Articulação e Desenvolvimento Institucional 
(SADI) do Ministério da Cultura, sob a coordenação Iphan nos dias 1° e 2 de dezembro 
de 2016 (quinta-feira e sexta-feira), das 9h30 as 18h00, no edificio Parque da Cidade 

(70  

andar). 

PRESENTES: 

1. 	Nome e cargo (poder público) 

2 	Titular fulano de tal 

3 	Suplente fulano de tal, no exercício da tituiandade 

1 	Marcelius Oliveira de Aguiar, colegiado de arquitetura e urbanismo 

2 	Mauro Nakashima de Meio, colegiado de arquitetura e urbanismo 
3 Jose Asciepiedes de Jesus Rodrigues Souza, colegiado de arquitetura e 

urbanismo 
4 	Diego Silva Freire, colegiado de arquitetura e urbanismo 

5 	Rafael Pavan dos Passos, colegiado de arquitetura e urbanismo 

6 	Flavia Costa de Assis, colegiado de arquitetura e urbanismo 

7 	Mano Barbosa da Silva, colegiado de arquitetura e urbanismo 

8 	Antônio Jose de Medeiros Soares, colegiado de arquitetura e urbanismo 

9 	Juliana Nepomuceno 
10 Yara Regina Oliveira, colegiado de arquitetura e urbanismo 

11. Maria Isabela 
12. Jucimara Ribas, 
13.  

PAUTA: 

1 	IV Conferência Nacional de Cultura 
2. Moções e Recomendações 

ITEM 1 DA PAUTA 
Dia/Horário 

A) RESUMO 
+ IV Conferência Nacional de Cultura 
+ Eixo 6 - Preservação e salvaguarda do Patrimônio Cultural 

B) SUGESTÕES 

MINISTÉRIO DA 
CULTURA 



Marcelo Brito - Ha uma necessidade de sair de uma gestão concorrente para 
uma gestão compartilhada. Ela só pode se estabelecer por adesão/mobilização 
das partes nesta estratégia. Não e obrigatório por parte dos entes envolvidos na 
preservação e salvaguarda do Patrimônio Cultural. 

José - Em Manaus há vários casos de patrimônios culturais abandonados. 

Rafael - sugere retomar o debate iniciado no Plenário sobre os eixos da 
Conferência Destaca que o temario esta muito focado na questão do 
desenvolvimento, questiona porque um eixo somente para tratar de novas 
tecnologias, sugere a fusão do eixo 1 com o eixo 3, destaca que o ministério 
colocou os equipamentos culturais com muito enfoque e sugere refletir sobre os 
impactos que eles poderiam trazer sob a politica cultural, o tema do patrimônio 
esta muito focado na criação e produção, e importante pensar a salvagwrda 
como componentes de todos os eixos. 

Marcelo Brito - sugere que o colegiado faça contribuições para cada eixo com 
foco para arquitetura e urbanismo 

Rafael - sugere discutir primeiro o tema geral (Cultura como vetor de 
desenvolvimento social e econômico no Brasil). 

Rafael - sugere como tema Cultura como vetor de desenvolvimento sustentável 
no Brasil 

Intervenção: 
Erika (esclarecimento) - sugere debater os 
contribuições da área; e sintetizar os eixos 

Juliana (esclarecimento) - sugere realizar ajustes; ideal que seja mais objetivo 
possível. 

Proposta eixo 1 

Rafael - sugestão de juntar eixo 1 com eixo 3 e alterar o tema para 
Economia da Cultura para o desenvolvimento Sustentável; que o tema do 
eixo 1 (novas tecnologias) não tenha destaque como um eixo, mas que 
seja considerado como sub-eixo 

manter como está os 6 eixos e realizar ajustes; 

Considerando a junção do eixo 1 com o eixo 3 segue a seguinte proposta 
para o título, foco e descrição: 

eixos, focos e objetivos; trazer 



Yara - proposta de titulo do eixo 1 Economia da Cultura para o 

desenvolvimento sustentável. 
Yara - proposta para o foco do eixo 1 A economia da cultura e os 

desafios quanto a valorização, produção e difusão de bens artísticos e 

simbólicos 
Rafael - A economia da cultura e os desafios para a sustentabihdade na 

preservação, produção e difusão de bens culturais 

proposta para o objetivo do eixo 1 
i) Discutir as políticas culturas como construção de uma consciência em favor da preservação do 
meio ambiente e da redução das desigualdades, debater formas de financiamento das atividades 
culturais pelo Estado e pela sociedade, discutir a experimentação do desenvolvimento estético e 
as formas de salvaguarda das manifestações culturais tradicionais, e os desafios para a produção 

e difusão cultural em face das novas tecnologias 

ii) Avaliar o papel e os desafios do setor cultural para a economia e o desenvolvimento do pais, 
considerando as políticas culturais como construção de uma consciência em favor da 
preservação ambiental e da redução das desigualdades, debater formas de financiamento das 
atividades culturais pelo Estado e pela sociedade, discutir a experimentação do desenvolvimento 
estético e as formas de salvaguarda das manifestações culturais tradicionais, e os desafios para a 
produção e difusão cultural em face das novas tecnologias. 

Marcelo - solicitou ao Diego esclarecer como o MinC está trabalhando com o 

conceito de infraestrutura cultural; 

Diego - explica que basicamente se constitui a construção, revitalização e 

modernização de equipamento cultural, e após a intervenção exige-se a 

manutenção com plano de gestão; 

Marcelo - observa a ausência do desenvolvimento urbano no foco e objetivo do 

eixo 2 

Tema: 
Rafael - proposta e alteração no tema Infraestrutural cultural, integração 

territorial e desenvolvimento 

Objetivo: 
Antonio proposta de alteração no texto: (..) promover o desenvolvimento 

urbano em consonância com o planejamento territorial 
Mauro - sugere que seja destaque no texto a gestão do setor publico com o setor 

privado na implantação de equipamentos. 

MINISTÉRIO DA 
CULTURA 

1 



ITEM 2 DA PAUTA 
Dia/Horário 

A) RESUMO 

Encaminhamento das proposições sobre o temário da IV Conferencia Nacional 
de Cultura. 

B) SUGESTÕES 

MINISTÉRIO DA 
CULTURA 

Flavia - o município é quem deve demandar os equipamentos para cada região; 
e reforça a gestão compartilhada publico e privado. 

Proposta alteração do texto do objetivo ( ) oferecer espaços desenvolvido tanto 
pelas iniciativas público, privado e terceiro setor, para produção, formação e 
fruição cultural (..) 

Marcelius - Chama a atenção para inserir na discussão dos demais eixos o tema 
tecnologia 

Descrição: 

Rafael e Flavia - proposta de texto para detalhar sobre os projetos de arquitetura 
e fusão urbana. 

Proposta eixo 4 
Alteração no texto do objetivo 

Rafael - ( ) dos canais de participação social, presenciais e digitais, como forma 
de garantir (..) 

Proposta eixo 5 
Proposta de alteração do título: 
Rafael - Politica cultural, gestão e formação 
Marcelo - Manter o termo capacitação. 

Proposta de Título: Gestão da política cultural 

Proposta de Foco Política cultural, institucionalidade e gestão cultura como 
instrumento de integração federativa. 

C) ENCAMINHAMENTOS 

Foram realizadas no próprio documento dos eixos temáticos da conferência 



C) ENCAMINHAMENTOS 

Recomendação 

O CNPC, no uso de suas atribuições ( ), manifesta seu apoio incondicional ao IPHAN e a todas 

as demais instituições publicas responsáveis pela proteção do patrimônio cultural no território 

nacional. 

Considerando que: 

O IPHAN, autarquia federal com cerca de 80 anos de relevantes serviços prestados à sociedade 

brasileira, é uma das mais antigas e reconhecidas instituições que tratam do patrimônio 

cultural no mundo. Durante toda sua trajetória, teve seus cargos de chefia ocupados por 

pessoas de reconhecida experiência técnica, dedicação na defesa do patrimônio e 

reconhecimento da comunidade cultural. 

A autonomia e o caráter eminentemente técnico de suas ações e decisões são características 

essenciais desta instituição. 

O recente caso de licenciamento de empreendimento na cidade de Salvador não pode ser visto 

como um caso isolado, mas exemplar da realidade de recorrentes interferências por interesses 

políticos e econômicos sobre decisões que visam salvaguardar o patrimônio cultural no âmbito 

de diversos órgãos do setor nos diferentes níveis da federação. 

Neste sentido, recomendamos que: 

A indicação para superintendentes e outros cargos de chefia dos órgãos vinculados ao 

Ministério da Cultura que tratam do patrimônio cultural seja pautado sempre pela 

qualificação, competência e experiência técnica na área.  

O Governo Federal e o Congresso Nacional adotem ações no sentido de evitar a aprovação de 

Projetos de Lei em tramitação no legislativo que objetivam relaxar os instrumentos legais e 

administrativos de licenciamento ambiental e, especialmente, que retiram do IPHAN e de 

outros órgãos da cultura suas atribuições neste ambito, o que configura uma grave ameaça ao 

patrimônio cultural material e imaterial de nosso país. 



MINISTÉRIO DA 
CULTURA 

Brasília, 	de  42 de 2016. 

E utt 
COORDENAÇÃO DO COLEGL&DO SETORIAL XXXXXXXXXXXX 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL - CNPC 
SECRETARIA/UNIDADE VINCULADA 

MINISTÉRIO DA CULTURA 





Constar na Ata: 
Os representantes do IPHAN e do Ministério da Cultura (Marcelo Brito e Kleber Queiroz) se abstiveram na 

votação da Recomendação proposta por este colegiado setorial. 

Estiveram ausentes ainda: Mariana e Letícia 




