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ATA da 1ª Reunião  

GRUPO DE TRABALHO DE FORMAÇÃO DO COLEGIADO DE 

PATRIMÔNIO MATERIAL 
 

Data: 09/11/2011 (10h às 18h) 

Local: Sala de Reuniões do 4º Andar, Ministério da Cultura – Brasília-

DF 

Aos nove dias do mês de novembro de 2011, na sala de reuniões do 

4º andar, no Ministério da Cultura, teve início a 1ª reunião do Grupo 
de Trabalho para Formação do Colegiado de Patrimônio Material, 

aberta pela Sra. Maria Helena Signorelli (Coordenadora-Geral do 
CNPC), na presença dos membros do Grupo de Trabalho: Marcos 

Olender (Suplente do Setorial de Patrimônio Material no CNPC), 
Renato da Silva Moura (Titular do Setorial de Artesanato no CNPC), 

Simone Kimura (IBRAM/MinC), Érica Diogo (IPHAN/MinC) e com a 

participação da Sra. Polyane de Castro Amaral Feio (Representante da 
Sociedade Civil - Convidada) e Juliana Ehlert (Apoio Técnico-

Administrativo do CNPC), com o objetivo de instalação do Grupo de 
Trabalho. A reunião foi iniciada com a apresentação dos membros do 

Grupo. Em seguida, a Sra. Maria Helena Signorelli fez esclarecimentos 
sobre a estrutura do Conselho Nacional de Política Cultural, o processo 

de constituição dos Colegiados Setoriais e os objetivos do GT, quais 
sejam: a definição dos eixos que serão representados no Colegiado e 

da forma de eleição dos membros da sociedade civil. Após os 
informes, o Grupo passou à escolha do Presidente e Relator do GT, 

tendo sido escolhidos, como Presidente, o Sr. Marcos Olender, e como 
Relator, o Sr. Renato da Silva Moura. Em seguida, o Grupo iniciou a 

discussão sobre a composição do Colegiado e a forma de escolha dos 
membros. Sobre a forma de escolha dos membros do Colegiado, a 

Sra. Maria Helena Signorelli informou sobre a possibilidade de 
realização de um Fórum Nacional, com proposta de data para o 

primeiro semestre de 2012. Os membros do GT acataram esta 

proposta, ficando o Fórum Nacional como indicação de modalidade 
escolhida pelo Grupo. Para mobilização da sociedade civil para 

participar do Fórum, o Grupo estabeleceu duas opções: 1) 
conferências estaduais, com mobilização nos estados para a escolha 

de três representantes para participar do Fórum – neste caso a 
mobilização seria feita pelo Ministério da Cultura e de forma conjunta 

para todos os Colegiados em formação; 2) como segunda opção, o GT 
definiu a elaboração de um edital para selecionar os participantes do 



Fórum, mantendo a representação de três participantes por estado – 
nesta configuração, seria formada uma Comissão que ficaria 

responsável pela elaboração e condução do edital. Sobre a definição 
dos segmentos representados no Colegiado, o Grupo dará 

continuidade à discussão via e-mail e fechará a indicação 
posteriormente. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 

reunião. 
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Presidente 
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