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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 DO CONSELHO DE DESEFA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO DF/CONDEPAC, realizada em 19
de maio de 2021, às 10h, por meio da plataforma Zoom. A reunião contou com a par�cipação de 13
representantes do poder público, nomeados por meio da Portaria nº 45/2021-SECEC, e 12 representantes
da sociedade civil, nomeados pelo Decreto nº 39.446/2018, além da Chefia e Assessoria de Gabinete e de
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 posse de
conselheiros; 2. Informes e apresentações gerais; 3. Aprovação da Ata da 1ª Reunião, realizada em
06/12/2018; 4. Entrega da minuta de regimento interno para análise e contribuição dos conselheiros; 6.
Proposta de pauta para a próxima reunião. Em seguida o Presidente concedeu a palavra para
apresentação dos conselheiros presentes, das quais foram feitas as seguintes sugestões: Moacyr de
Oliveira sugeriu discu�r a recente declaração de incons�tucionalidade das Leis nº 5.730/2016 e
5.841/2017, que deram base para o termo de cessão da área que a Associação Recrea�va unidos do
Cruzeiro – ARUC, patrimônio imaterial do DF, ocupa há 40 anos. José Rodrigues Cavalcan� sugeriu como
ponto de par�da fundamental para os trabalhos do Conselho que a SECEC apresente para os conselheiros
essa polí�ca nesta ou na próxima reunião. José Leme Galvão mencionou preocupação com a pauta
acumulada e algumas emergências, como a demolição do ginásio Claudio Cou�nho. Caso não haja
reversão possível, sugeriu fazer dele um exemplo para que a SECEC e o Conselho sejam ouvidos em
conformidade com as atribuições cons�tuídas por lei. Propôs um esforço no sen�do da viabilização de
reuniões necessárias para atender essa pauta. Propôs a realização de a�vidades através de comissões, ou
em outro formato, para que os assuntos se tornem pautas da forma mais desenvolvida possível a fim de
decidir com proficiência nas reuniões do Conselho Pleno. David Carvalho ressaltou que algumas
associações estão com dificuldades de manter os seus acervos, ainda mais com a ameaça nas cessões dos
locais onde elas estão. Citou como exemplo a Casa do Ceará e a Casa do Cantador. Bartolomeu Rodrigues
esclareceu que a Casa do Cantador não é uma associação, mas um próprio da Secretaria de Cultura.
Demétrio Carneiro mencionou que pautas adicionais que foram acrescentadas pelos conselheiros em
suas apresentações (Pedra Fundamental, legado de Joaquim Cardoso, Lago Paranoá, Claudio Cou�nho)
mostram a importância do funcionamento do Conselho. Nesse sen�do, sugere a brevidade na discussão
do regulamento interno, que vai determinar como o Conselho irá funcionar. Luiz Coimbra mencionou a
falta de cuidado com acervo da pré-história de Brasília. Bartolomeu Rodrigues observou que há uma
extensa pauta reprimida e sugeriu que a próxima reunião seja no mais curto tempo possível, mas não
sem a análise da minuta do regimento. Afirmou que é preciso aprovar o regimento na próxima reunião e
informou que será encaminhada a minuta para que se chegue com isso alinhavado para aprovação
imediata.

Para seguir o ritual, o Presidente informou ser necessária a aprovação da ata da primeira reunião
realizada em 06/12/2018. Indagou se estavam de posse da ata, ou se seria preciso fazer a leitura. Não
havendo discussão, poderia colocar em votação e dar como aprovada ou aprovada com ressalvas. Izabel
Borges lembrou que ainda não havia sido dada a posse aos novos conselheiros representantes do poder
público. Ka�ana San�ago informou que a aprovação da ata seria feita pelos conselheiros da sociedade
civil, que possuem mandato vigente desde 2018 e estavam presentes na 1ª reunião, não influenciando na
posse dos conselheiros do governo. Moacyr Oliveira sugeriu como economia processual, e considerando
que se trata de presença virtual, declarar empossados todos e dar seguimento aos trabalhos. Bartolomeu
Rodrigues declarou empossados os representantes do poder público. Voltando à aprovação da ata,
consultou os representantes da sociedade civil presentes. Não havendo manifestação contrária, o
Presidente declarou aprovada a ata da reunião de 06/12/2018. O Presidente apresentou como próximos
pontos de pauta a entrega da minuta de regimento interno para análise e contribuição dos conselheiros e
a data da próxima reunião. Observou uma proposta de reunião bimestral na ata da 1ª reunião e sinalizou
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a necessidade de abreviação desse tempo, dado o acúmulo de assuntos que carecem de apreciação pelo
Conselho. Nesse sen�do, sugeriu a data em 15 dias - 02/06 ou 04/06. Os presentes acordaram o dia
02/06, quarta-feira, 10h, para a 3ª reunião do CONDEPAC. Eduardo Daher solicitou que fosse enviado o
link da próxima reunião e lembretes para os conselheiros. Diante de manifestações de não recebimento
da convocação, Beatriz Couto informou que comunicações foram enviadas por e-mail, não havendo
no�ficação de devolução de nenhum des�natário e solicitou que os conselheiros que têm interesse em
par�cipar do grupo de Whatsapp informassem os números de celular, para facilitar a comunicação.
Regina Coelly observou pelas falas que há muitas demandas e emergências, e que se trata de uma
retomada estratégica. Bartolomeu Rodrigues confirmou que a pauta apresentada para a próxima reunião
será o regimento interno, como modelo de trabalho, a par�r do qual serão indicadas as pautas futuras, a
par�r da elaboração de um cronograma que será discu�do pelo Conselho. José Cavalcan� apresentou
duas sugestões: 1) Que as contribuições sejam enviadas por e-mail no prazo de uma semana para a
secretaria do Conselho sistema�zar e trazer para a deliberação essa pauta já mais trabalhada; 2) Reforçou
sua fala inicial de haver na próxima reunião uma apresentação da SECEC e da SUPAC da polí�ca de
preservação de patrimônio cultural no DF. Considera que essas diretrizes são fundamentais para a
definição da pauta emergencial, para que todos possam conhecer como vem sendo conduzido o trabalho
e as prioridades dadas pela Secretaria. O Presidente informou que irá reencaminhar o regimento para os
conselheiros e levar o segundo ponto de sugestão em discussão internamente e declarou encerrada a
reunião.

 

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

Izabel Neves da Silva Cunha Borges - SEDUH, Titular

Fernanda Figueiredo Guimarães - SEDUH, Suplente

Francisco das Chagas Leitão - DF Legal, Titular

Sávio de Lima Ivo - DF Legal, Suplente

Luísa Helena Figueiredo Villa-Verde Carvalho - CLDF, Titular

Ana Carolina de Oliveira Lancello� - CLDF, Suplente

Eduardo Felipe Daher - TCDF, Titular

Elwys Presley dos Reis - TCDF, Suplente

Thiago Dias Francisco - Comunidade Tradicional, Titular

Regina Fernandes Saraiva Coelly - Comunidade Tradicional, Titular

Robson Eleutério da Silva - Comunidade Tradicional, Suplente

Moacyr de Oliveira Filho - Cultura popular, Titular

Vera Seciliano Carvalho - Arte e Cultura Inclusiva, Suplente

Eloisa de Fá�ma Cunha - Arte e Cultura Inclusiva, Suplente

José Carlos Córdova Cou�nho - Especialidades, Titular

Cláudia da Conceição Garcia - Especialidades, Suplente

Frederico Hudson Ferreira - Especialidades, Titular
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David Capelo Carvalho - Especialidades, Suplente

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

Ka�ana San�ago - Chefe de Gabinete/GAB/SECEC, apoio

Angela Inácio - Assessora Especial/GAB/SECEC, apoio

Rayane Ferraz - Assessora/GAB/SECEC, apoio

Beatriz Couto - Secretária Execu�va

Alessandra Bi�encourt - DIPRES/SUPAC/SECEC, apoio

Daniela Zambam Rodolfo - DIPRES/SUPAC/SECEC, apoio

 

Ausência jus�ficada:

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