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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO
FEDERAL

Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal

 

ATA

2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESEFA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO
DF/CONDEPAC, realizada em 28 de setembro de 2021, às 10h, por meio da plataforma Zoom. A reunião
contou com a par�cipação de 13 conselheiros do poder público e 11 conselheiros da sociedade civil, além
da Assessoria de Gabinete da Secretaria de Cultura e Economia Cria�va (SECEC) e do apoio à Secretaria
Execu�va do Conselho, conforme lista de presença em anexo. A reunião foi aberta pelo Presidente,
Bartolomeu Rodrigues, para tratar da seguinte pauta: 1. Abertura dos trabalhos e verificação de quórum;
2. Informes gerais; 3. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 21/07/2021; 4.
Apresentação e distribuição dos processos para relatoria: Casa da Dona negrinha, Setor de Chácaras,
Ginásio Cláudio Cou�nho, e Inicia�vas dom vício de forma/origem. Após verificação do quórum, o
Presidente submeteu a Ata da úl�ma reunião à aprovação e passou aos informes. Inicialmente registrou
a presença e deu posse à Daniela Zambam, na primeira reunião na qual par�cipa como Diretora de
Preservação. Em seguida, esclareceu que, considerando o atraso na retomada do Conselho, o processo
de prorrogação do prazo dos mandatos dos representantes da sociedade civil, em um ano, estava sendo
encaminhado à análise da Assessoria Jurídico-Legisla�va, conforme prevê a Lei Orgânica da Cultura. Em
relação à plubicização do CONDEPAC, informou que haverá uma aba no site da Secretaria para os atos do
Conselho. Por fim, informou que a SEDUH deverá indicar um novo �tular, no lugar de Izabel Borges. Em
seguida o Presidente trouxe à pauta o fato de público externo solicitar par�cipação nas reuniões do
CONDEPAC, conforme prevê o Regimento Interno. Para tanto, informou sobre a necessidade de
regramento para tal, que será encaminhado aos conselheiros, para decisão na próxima reunião ordinária.
O conselheiro José Cláudio Pereira concordou e ponderou sobre a necessidade de administração do
tempo de fala. João Moro destacou a importância da par�cipação externa, como estado de direito, mas
alertou que é preciso que o Conselho esteja mais organizado. José Leme sugeriu deixar a cargo de cada
relator convidar pessoas que julgue importante para deliberação e/ou palestrantes para contribuir com
alguma exper�se. Demétrio Carneiro sugeriu que as pessoas devem escrever os informes para serem
lidos. José Carlos Córdova Cou�nho concordou com a importância da par�cipação e do regramento e
sugeriu que se es�mule a aproximação da sociedade civil com seus representantes no Conselho. Na
mesma linha, Eduardo Daher reiterou a necessidade de es�mular que a sociedade civil valorize os
próprios representantes. Marcia Rollemberg defendeu o equilíbrio da par�cipação externa com o
trabalho dos conselheiros. Dando prosseguimento, o Presidente apresentou a necessidade de elaboração
do plano de trabalho e do relatório anual do CONDEPAC, sugerindo a criação de um grupo de trabalho.
Le�cia Vianna e Maria do Socorro se propuseram a par�cipar diante da defasagem existente em relação
ao patrimônio imaterial. José Cavalcan� aceitou a indicação do Vice-Presidente. José Carlos Cou�nho
também se habilitou, destacando a necessidade de se ampliar a definição de polí�ca de patrimônio para
contemplar todos os setores, como o patrimônio popular, afrodescendentes, entre outros. José Cláudio
Pereira também se pron�ficou a integrar o grupo, no tocante às artes visuais. O Presidente sugeriu a
par�cipação do Subsecretário do Patrimônio Cultural, Demétrio Carneiro. Marcia Rollemberg sugeriu
que os conteúdos dessas reuniões sejam compar�lhados no grupo geral do Conselho. Em seguida, José
Leme relatou que a proposta de troca da porta da Igrejinha foi aprovada pelo Iphan, mas cuja solução
não foi adequada. Em complementação, Marcia Rollemberg afirmou que também recebeu com surpresa
a aprovação pelo IPHAN, e que a comunidade quer uma solução imediata. Sugeriu que o CONDEPAC
trabalhasse de forma coordenada nessa pauta, incluindo o papel do Secretário. Bartolomeu Rodrigues
apontou que a questão da segurança como um problema social comum à Biblioteca Nacional, que
precisar ser enfrentado. José Carlos Cou�nho concordou que há um problema real de segurança, mas
que não se deve violar o bem, e que é uma oportunidade de se considerar a restauração da porta
original. Lembrou que já houve a destruição dos painéis do ar�sta Volpi, e que é possível fazer uma
réplica da porta com materiais mais adequados. Por fim lembrou que o vão sobre a porta também
precisa de solução. Apresentando outro tema, Robson Eleutério mencionou da emenda que já existe
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para o restauro da Casa do Artesão, mas ainda há discussão sobre qual projeto poderá ser implementado.
Informou que ocorreram audiências públicas e sugeriu que o CONDEPAC deve se manifestar. Outro
assunto apresentado foi a Pedra Fundamental, considerando seu centenário no próximo ano. Beatriz
Couto compar�lhou na tela os processos a serem relatados e o Presidente passou à distribuição da
relatoria, de forma similar ao CONPLAN. Sobre a relatoria, após as discussões, ficou assim decidido: Casa
da D. Negrinha – relatoria de Maria do Socorro, com apoio de Robson Eleutério; Setor de Chácaras –
relatoria de Francisco Leitão, com apoio de Yara Regina e Márcia Rollemberg; Ginásio Claudio Cou�nho –
relatoria de José Leme, com apoio de Fernanda Guimarães; processos com vício de origem/forma –
relatoria de Yara Regina, com apoio de Luísa Villa-Verde. A respeito deste úl�mo processo, Luísa Villa-
Verde esclareceu que os consultores da CLDF sempre se posicionam no sen�do de evitar tais vícios e
informou sobre uma nota técnica alertando sobre os prejuízos de se criar expecta�vas com
reconhecimento de “interesse histórico, cultural”, de inicia�va da Deputada Arlete Sampaio. José Leme
ressaltou a urgência que o caso da demolição do Ginásio Cláudio Cou�nho requer, em função de que o
juiz aguarda manifestação do CONDEPAC. Bartolomeu Rodrigues declarou a reunião encerrada e marcou
a próxima reunião para o dia 23/11, afirmando que se houver necessidade, uma reunião extraordinária
para deliberação sobre o caso do Ginásio Claudio Cou�nho, será feita.

 

Presentes:

Bartolomeu Rodrigues da Silva - SECEC, Presidente

Demétrio Carneiro da Cunha Oliveira - SUPAC/SECEC, Titular

Solisângela Montes - SDDC/SECEC, Titular

Érica Bordinhão Lewis - SUEC/SECEC, Titular

João Roberto Moro - SUFIC/SECEC, Titular

Tiago Rodrigo Gonçalves - SUAG/SECEC, Titular

Daniela Zambam Rodolfo - DIPRES/SUPAC/SECEC, Titular

Fernanda Figueiredo Guimarães - SEDUH, Suplente/como �tular

Rodrigo Costa Barroso Pais - SETUR, Suplente/como �tular

Francisco das Chagas Leitão - DF Legal, Titular

Luísa Helena Figueiredo Villa-Verde Carvalho - CLDF, Titular

Ana Carolina de Oliveira Lancello� - CLDF, Suplente

Eduardo Felipe Daher - TCDF, Titular

Robson Eleutério da Silva - Comunidade Tradicional, Suplente

Maria do Socorro Carneiro Sousa Madeira - Cultura popular, Titular

José Cláudio de Souza Pereira - Arte e Cultura Inclusiva, Titular

Vera Seciliano Carvalho - Arte e Cultura Inclusiva, Suplente

Márcia Helena Gonçalves Rollemberg - Arte e Cultura Inclusiva, Titular

José Carlos Córdova Cou�nho - Especialidades, Titular

José Rodrigues Calvacan� Neto - Especialidades, Titular

Yara Regina Oliveira - Especialidades, Suplente

José Leme Galvão Junior - Especialidades, Titular

Luiz Coimbra Nunes - Especialidades, Titular

Le�cia Costa Rodrigues Vianna - Especialidades, Titular

Rayane Ferraz - Assessora/GAB/SECEC
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Alessandra Bi�encourt - DIPRES/SUPAC/SECEC

Beatriz Couto - Secretária Execu�va

Lauro Henrique - estagiário DIPRES

 

Ausências jus�ficadas

Regina Fernandes Saraiva Coelly - Comunidade Tradicional, Titular

Frederico Hudson Ferreira - Especialidades, Titular

David Capelo Carvalho - Especialidades, Suplente
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