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RELATÓRIO EXECUTIVO  

REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE ARQUITETURA E URBANISMO 

DATA: 03 e 04 de junho de 2014 
LOCAL: Sala de reunião, 7º andar do Edifício Parque Cidade Corporate - Brasília-DF 
 
Principais pontos abordados/ Temas/Encaminhamentos: 

 

ITEM I – ABERTURA DA SESSÃO  

A abertura da reunião foi realizada pela Coordenadora-Geral do CNPC Magali G. de Magela 

Moura. 

Em seguida a pauta da reunião foi apresentada e, após ajustes, aprovada. 

 

ITEM II - INFORMES SOBRE AÇÕES RELATIVAS AO SETOR. 

 

A representante da Secretaria da Economia Criativa, Elza Maria Leão Braga, falou sobre a 

proposta de realização de um Seminário, enviada à Ministra, feita pelos colegiados de Design 

e Moda e direcionada para a SEC. Segundo a representante, o Secretário da Secretaria da 

Economia Criativa se propôs a discutir o assunto e se colou à disposição para construir essa 

iniciativa. 

A senhora Elza Leão informou ao Colegiado sobre a contratação de uma consultora para 

ajudar na construção do Plano Setorial de Arquitetura e Urbanismo. A representante da SEC 

informou que a consultora já iniciou o trabalho e que já apresentou uma minuta de 

questionário e o um esboço do Plano de Trabalho para avaliação do Colegiado. O trabalho da 

Consultora consiste na elaboração de diagnóstico e desenvolvimento de uma metodologia 

para a construção do Plano; um “prognóstico setorial”. 

Márcia Batista relatou o problema que vem sendo enfrentado em Recife devido à demolição 

de imóveis que ainda não foram tombados e que correm risco de desaparecerem, danificando 

assim o patrimônio histórico da cidade, como o Cais da Estelita. 

A Senhora Márcia cobrou um direcionamento/posicionamento do Iphan em relação à 

preservação da paisagem cultural urbana.  

Mário Barbosa mencionou o problema relacionado aos Editais do MinC e os membros do 

Colegiado observaram que não é a primeira vez que eles solicitaram auxílio do Ministério na 

questão dos Editais. Mário acrescentou que fez uma tentativa para que fosse aplicada a 

modalidade de concurso para os projetos do CEU das Artes, mas a resposta que obteve é de 

que o Ministério não pode intervir na autonomia do Município. 

 

ITEM III – DEBATE SOBRE O PLANO SETORIAL 

 

Foi realizada a leitura do questionário enviado pela Consultora Ana Louback para que os 

membros do Colegiado pudessem fazer as alterações que considerassem necessárias. 

O questionário será destinado à consulta das instituições, órgãos e entidades que trabalham, 

por meio de Editais em Estados e Municípios. 

Lenon Lima da Secretaria de Políticas Culturais fez uma breve explanação sobre a forma de 

construção do Plano Setorial. 
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ITEM IV – APRESENTAÇÃO do membro do CS ARTE DIGITAL  
 

Camila Hamdam realizou a apresentação sobre as “Smarter Cities” – Cidades Inteligentes – 

Arte Digital dentro da Arquitetura. 

 

ITEM V - DEBATE SOBRE O PROCESSO ELEITORAL PARA RENOVAÇÃO DOS 

COLEGIADOS SETORIAIS E DO PLENÁRIO DO CNPC 

 

A Coordenadora Geral do CNPC, Magali Moura, iniciou o debate sobre o processo eleitoral 

com a exposição das propostas que já foram apresentadas nas reuniões dos outros Colegiados 

Setoriais. A Coordenadora falou que a renovação do processo dar-se-á em março de 2015. 

Rafael Tavares sugeriu que seja pensada uma forma de solucionar o problema relacionado à 

suplência para que esta não permaneça vinculada a um único membro. 

 

ITEM VI – APROVAÇÃO DE MOÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO SETORIAL 

 

Foram apresentadas duas recomendações: a primeira solicitando que o Ministério da Cultura 

articule, com o Ministério das Cidades, melhorias ao processo de revisão dos Planos Diretores, 

visando a qualidade de vida e o respeito à diversidade em nossas cidades e a segunda 

solicitando que o Ministério da Cultura articule, com o Ministério das Cidades, melhorias ao 

Programa Minha Casa Minha Vida 3, visando a qualidade da arquitetura e urbanismo e das 

edificações. 

 

Após a aprovação das recomendações  a reunião foi encerrada. 
 
 
 

Encaminhamentos/Demandas/Solicitações: 
 

 
Brasília, 04 de junho de 2014. 
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Conselho Nacional de Arquitetura 

 
________________________________ 
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Magali G. de M. Moura (CNPC) 

 


