
Às quatoae horas e á n t a  minutos do dia quinze de outubro de dois mil e nove, na 

Sala Rui Barbosa do Palácio Itamaraty, em Brasília, reuniu-se o Conselho Consultivo 

do Patrimônio Cultural sob a presidência de Luiz Fernando de Almeida, Presidente 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Presentes os 

Conselheiros Angela Gutierrez, Breno Bello de Alrneida Neves, Jurema de Sousa 

Machado, Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andrès, Marcos Castrioto de Azambuja, 

Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, Nestor Goulart Reis Filho, Synésio Scofano 

Fernandes - representantes da sociedade civil -, Antônio Meneses Júnior - 

representante do Ministério das Cidades -, Claudia Maria Pinheiro Storino - 

representante do Instituto Brasileiro de Museus -, Heloisa Helena Costa Ferreira - 

representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis -, Jéferson Dantas Navolar - representante do Instituto de Arquitetos do 

Brasil - e Roque de Barros Laraia - representante da Associação Brasileira de 

Antropologia. Ausentes, por motivo justificado, os Conselheiros Arno Wehling, 

Italo Campofiorito, Marcos Vinicios Vilaça, Maria Cecilia Londres Fonseca, Ulpiano 

Toledo Bezerra de Meneses - representantes da sociedade civil -, Denise Pahl 

Schaan - representante da Sociedade de Arqueologia Brasileira -, Eliezer Moreira 

Pacheco - representante do Ministério da Educação -, Roberto Luiz Botorlotto - 

representante do Ministério do Turismo - e Rosina Coeli Alice Parchen - 

representante do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. O Presidente 

cumprimentou os presentes e abriu a sessão com as seguintes palavras: 'Vamos dar 

inicio à 61" Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, um novo 

Conselho que foi demarcado agora pelo Decreto Presidencial no 6.844/09, que 

estabelece maior interlocução do patrimônio com dlversos agentes, principalmente 

dentro da Política Pública, que atuam de uma forma correlata à Instituição que cuida 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então nós temos agora a presença, 

neste Conselho, do Ministério das Cidades, do Ministério do Turismo, do Ministério 

da Educação, do recém-criado Instituto Brasileiro de Museus, da Associação 

Brasileira de Antropologia, e da Sociedade de Arqueologia Brasileira. O Conselho, 
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I na verdade, ampliou a sua representaçáo, a sua representatividade dentro de diversos 

I 1 



seguimentos da Sociedade Civil e do Poder Público que dialogam com o desafio da 

gestão do pattimônio cultural brasileiro. Quero dar as boas-vindas aos novos 

Conselheiros. Queria apresentar o novo suplente do representante do Instituto de 

Arquitetos do Brasil, arquiteto Jéferson Dantas Navolar; a arquiteta Claudia Maria 

Pinheiro Storino, que representa o Instituto Brasileiro de Museus; e o arquiteto 

Antônio Menezes Junior, representando do Ministério das Cidades. Pretendemos 

estabelecer também uma nova categoria neste Conselho, a dos membros honorários 

para a qual desejo convidar os antigos Conselheiros Augusto Carlos da Silva Telles 

e José Wndlin. Estamos vivendo um bom momento da reesuruturação do IPHAN e 

também da sua capacidade de exercer e de liderar uma política pública sobre a 

proteção do Patrimônio Nacional. Depois da reestruturação já estamos presentes 

em todos os estados brasileiros, o IPHAN consolidou os seus escritórios, as suas 

Superintendências em todos os estados, ou seja, todas as antigas sub-regionais têm 

autonomia, as Superintendências de Roraima, do Acre, do Amapá, do Rio Grande 

do Norte se equivalem, sob o ponto de vista de capacidade de gestão, de 

administração, às nossas Superintendências mais antigas. Criamos também o Centro 

Nacional de Arqueologia, em Brasília, com o grande desafio de estabelecer um 

novo paradigma para a ação da Política Pública dentro desse campo. Um dos 

primeiros desafios é a consolidação dos Centros Regionais de Arqueologia pelo país, 

em convênio com os Centros de Pesquisa das Universidades. Nos trechos do 

território brasileiro onde há muita demanda por trabalhos arqueológicos e COTO 

técnico insuficiente, como na Região Amaaônica, estamos criando um modelo de 

formulação para implantação desses Centros Regionais de Arqueologia em estados 

como Rondônia, Acre, levando em conta que são frentes de expansão desse novo 

processo de dotar o país de condições de infra-estrutura pública. Então essa 

demanda tende a uma nova reestruturação da proteção do patrimônio nacional. 

Esse é um dos desafios colocados no campo da Arqueologia, urna das novidades 

desse processo de reestruturação do IPHAN. Estamos também com o concurso 

aberto visando trazer, até o começo do próximo ano, cerca de duzentos e cinquenta 

novos funcionários para a instituição. Inicialmente demarcado com cento e setenta e 

oito vagas, será aumentado em mais de 50%. Esse acréscimo implicará em maior 
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capacidade de gestão e de admùús~ação da instituição, é também uma sinalização de 

que haverá um processo de substituição do corpo funcional da instituição, do qual 

parte significativa está se encaminhando para aposentadoria do serviço público. 

Ficará garantida a continuidade do trabalho da instituição e também a transferência 

do conhecimento conservado pelos antigos funcionários do IPHAN. Por último, 

um informe bastante importante. Estamos diante de um enorme desafio, 

denominado PAC das Cidades Históricas. Mas para nós é, na verdade, uma 

continuidade, uma reafmação do campo de trabalho de ações de desenvolvimento 

urbano dentro das cidades históricas, baseadas no fortalecimento do patrimônio, 

entendido na sua amplitude toda, no campo material e irnaterial. Esse processo está 

em andamento, o Presidente da República deve anunciar em breve esse programa. A 

idéia é consolidar uma ação já iniciada pela Instituição, que chamávamos de 

programa MONUMENTA. Esse programa foi viabilizado com recursos internos, e 

hoje está incorporado ao IPHAN, ou seja, a sua ação está prevista no orçamento do 

IPHAN, e a idéia que a sua consolidação como política pública permita um grande 

salto: deixar de considerá-lo urna ação isolada e pensar na sua sustentabilidade a 

partir de uma continuidade. Os Senhores Conselheiros sabem que vivemos uma 

situação muito singular porque existem instituições estaduais do patrimônio, mas 

todas elas separadas e sem diálogo com a política de financiamento da proteção do 

patrimônio. Hoje a maior parte dessas instituições estaduais está em processo quase 

de liquidação; a idéia é que a criação desse novo programa, que é uma continuidade, 

sirva para reafirmar o papel dessas instituições estaduais e municipais. Foi feito um 

chamamento para que as cidades se cadastrassem, houve uma demanda em torno de 

170 cidades, num universo de cidades que tem patrimônio protegido pelo o IPHAN 

- do ponto de vista de sítio urbano, ou do ponto de vista de patrimônio isolado em 

cidades - que estão em processo de elaboração do tombamento, ou seja, os dossiês 

de tombamento para proteção estão sendo elaborados. Houve um retorno de 170 

cidades de todo o Brasil que adotaram o modelo de planejamento, um planejamento 

participativo e descentralizado. Esse programa que está sendo pensado com base 

nos seguintes eixos: Que o financiamento de imóveis privados, que foi uma ação do 

MONUMENTA, se estenda a todas essas cidades. Que tenha uma ação de 



recuperação dos monumentos isolados, do patrimônio material isolado. Que tenha 

uma ação muito forte na requalificação urbanística, e tenha uma outra ação também 

de infra-estrutura urbana. Daí a importância desse programa: sua relação com outras 

estruturas do governo, particularmente o Ministério das Cidades, e a ação de 

desenvolvimento e fomento de atividades produtivas, tradicionais, locais, de caráter 

simbólico. O programa esta sendo imaginado para ser gerenciado pelo IPHAN com 

acompanhamento da Casa Civil, envolvendo o Ministério da Educação, o Ministério 

do Turismo e o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades focado 

principalmente na infra-estrutura urbana, trazendo para o campo das suas 

prioridades as cidades históricas. Então, o desafio que está colocado é não só de 

trabalharmos com os recursos da própria instituição, mas de fazermos com que o 

planejamento dessas cidades sirva de referência para aplicação de recursos e para as 

ações de outros Ministérios, ou seja, assumindo, sobre o ponto de vista do 

gerenciamento do território das cidades, uma visão que temos há muito tempo, de 

que essa ação é necessariamente de caráter transversal dentro do governo. É uma 

grande oportunidade que está colocada para esta Instituição, não podemos deixar 

que seja entendida como um volume de obras, mas que seja compreendida como 

uma nova estratégia de planejamento, e para isso devemos trabalhar muito esses 

planos de ação dentro das cidades. A consistência desses planos de ação, a 

consistência de que o planejamento dessas cidades tenha realmente capacidade de 

mudar a realidade que, na maior parte das nossas cidades históricas, ainda está muito 

distante da daquilo que desejamos, e muito distante do potencial que elas tem. Esse 

planejamento c b n a  com uma nova reunião, faremos um fórum do patrimônio 

cultural brasileiro ainda neste ano em Ouro Preto, reunindo esses agentes estaduais 

e municipais, envolvendo-os nesse planejamento. Então, esse é o informe inicial que 

desejava apresentar aos Conselheiros. É realmente um momento bom e de grandes 

desafios. Também queria agradecer e anunciar a presença do Ministro da Cultura, 

Juca Ferreira. Agradeço também à Chefe da Divisão de Assuntos Culturais do 

Itamaraty a cessão deste espaço para que pudéssemos fazer essa reunião em Brasília. 

Quero dar as boasvindas e abrir a palavra a todos os Conselheiros antes de 

entrarmos no primeiro ponto de pauta". O Conselheiro Antônio Menezes Júnior 



pediu a palavra para a seguinte manifestação: "Boa tarde a todos. Vou me 

apresentar, agradecer e me colocar à disposição de todos os Conselheiros desta 

importante instância de representação do Poder Público Federal. A partir de agora 

haverá uma colaboração, uma participação institucional do Ministério das Cidades, 

Ministério que veio para promover e colaborar com a consolidação, fortalecimento 

de todas as políticas e ações de governo responsáveis, interessadas e comprometidas 

com a recuperação dos valores sociais, humanos nas nossas cidades, especialmente 

diante das imensas dificuldades para os segmentos afastados do nosso direito à 

cidade, nosso duteito à moradia. Particularmente, devo declarar que é um momento 

muito especial, já que tenho uma história de vida vinculada ao patrirnônio cultural 

em Brasília, em São Luís do Maranhão, com o Conselheiro Luiz Phelipe Andrès; 

enfim quase duas décadas transitando nesse meio que foi para mim uma escola 

importante. Gostaria de externar a vontade de colaborar na aproximação do 

IPHAN com o Ministério das Cidades. Obrigado". Prosseguindo, o Presidente 

concedeu a palavra ao Conselheiro Jéferson Dantas Navolar para a seguinte 

manifestação: "Boa tarde a todos. Senhor Ministro, Senhor Presidente. Gostaria de, 

em nome do Instituto de Arquitetos do Brasil e do Professor Liberal de Castro, que 

aqui represento, agradecer esta oportunidade de estar o IAB mais uma vez presente 

neste Conselho, e informá-los que desde 2006 o Instituto de Arquitetos do Brasil 

tem uma diretoria para tratar exclusivamente do patrimônio histórico, que 

eventualmente estou agora representando. Na trajetória de 88 anos, que o IAB 

completa neste ano, esse tema sempre foi muito caro a todos. Hoje contamos com 

quase 100 md profissionais inscritos na instituição, a quem são remetidos todos os 

debates na perspectiva de socialização das informações do Conselho. Muito 

obrigadoJJ. Prosseguindo, o Presidente passou a palavra à Conselheira Cláudia 

Storino para a seguinte: "Boa tarde a todos. Queria me apresentar e dizer da minha 

grande satisfação de estar integrando o Conselho Consultivo do IPHAN, não só por 

representar a mais nova autarquia do Ministério da Cultura, o Instituto Brasileiro de 

Museus, que neste momento está em construção, e que certamente trará uma 

contribuição grande para o campo da memória do patrimônio no país, mas 

especialmente por uns motivos pessoais, porque fui funcionaria de carreira do 
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IPHAN há vinte anos, onde tive excelentes experiências. Quero também me 

colocar à disposição para colaborar sempre em tudo o que for possível, e externar 

minha esperança de que as relações entre o Instituto Brasileiro de Museus e o 

IPHAN possam se estreitar e a colaboração se tornar cada vez mais intensa. 

Obrigada". O Presidente recebeu o Ministro da Cultura para o pronunciamento 

transcrito a seguir: "Boa tarde Senhoras e Senhores. É uma alegria para h estar 

participando dos trabalhos desse Conselho, que tem uma importância enorme para 

nós. Eu, na verdade, passei aqui para saudá-los, a pauta hoje está muito difícil. 

Estamos conseguindo aprovar na Câmara de Deputados, com um esforço enorme, 

o Plano Nacional de Cultura, a PEC 150, que reserva 2% do orçamento para o 

Ministério da Cultura, o Vale Cultura e está seguindo para o Senado. Ainda temos a 

Modernização do Direito Autoral, o Sistema Nacional de Cultura. Discutimos 

intensamente com os produtores culturais e com a sociedade um novo sistema 

cultural no Brasil, com novos marcos regulatórios, com novos sistemas de fomento 

e incentivo. Então, acho que estamos vivendo um excelente momento. Ontem, 

além da aprovação, foi relevante o debate sobre política cultural ocorrido no 

Congresso. Pela primeira vez, mais de trinta parlamentares em nome dos partidos, 

das bancadas, se inscrevendo para discutir política cultural. Evidentemente a política 

de patrimônio entrou também no debate, há uma consciência da necessidade de 

mais recursos, de mais força institucional para essas políticas. O Ministério está 

fazendo um trabalho enorme, não há nenhuma emenda contrária. A cultura vai ser 

contemplada com os recursos do Fundo Social do Pré-Sal, é um reconhecimento 

que faz parte das quatro ou cinco políticas estratégicas para permitir que o país se 

prepare pro século XXI. Então, tenho uma expectativa de modernização do 

IPHAN como instituição, antes de sairmos do Ministério no final do próximo ano. 

Particularmente, defendo que o IPHAN deve ter carreiras de estado, pela a natureza 

do trabalho que executa. Penso que tem uma especificidade que não pode ser 

estendida a outras áreas da cultura, o IPHAN tem um perfil clássico, seria o 

desdobramento natural de todo esse trabalho de fortalecimento da Instituição. Além 

disso, nós estamos investindo bastante na modernização das políticas de patrimônio 

e memória. Alguns não compreenderam a necessidade da criação do IBRAM - 
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Instituto Brasileiro de Museus, que longe de representar o enfraquecimento do 

IPHAN é a ampliação do Sistema de Patrimônio e Memória, que tem no IPHAN o 

epicentro constituído pelos Institutos Geográficos e Históricos e por várias 

organizações da sociedade civil. E me parece que o IPHAN deve evoluir na direção 

de ser urna instituição líder desse sistema, sem assumir todas as responsabilidades, 

mas com um papel de liderança na constituição do conjunto das políticas que 

caracterizam paurimônio e memória. Então estamos avançando. Particularmente sou 

um admirador do nosso Presidente, é um jovem gestor cheio de garra que tem 

conduzido o processo com capacidade, com tenacidade muito necessária no caso do 

IPHAN. A minha inquietação é a diversidade cultural brasileira ser tão grande, que 

precisaríamos de uma velocidade um pouco maior para atingirmos um patamar 

razoavelmente satisfatório no seu reconhecimento e na sua proteção. Ontem, na 

festa da premiação do Premio Rodrigo de Me10 Franco foi emocionante constatar 

a diversidade de iniciativas na área da proteção e a beleza do show musical. 

Considerei muito coerente, porque o samba já é reconhecido como manifestação 

importante, tivemos uma sambista da nova geração, de primeira linha, de primeira 

qualidade. Então, o Ministério está bem, está forte, a política de patrimônio está 

indo bem, eu reclamo um pouco da quantidade de trabalho, mas procurei. O 

Muirstério não era nada, era uma instituição secundária, os recursos eram poucos, o 

reconhecimento do âmbito do nosso trabalho era pequeno, agora temos condições 

de discutir em pé de igualdade com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do 

Planejamento, frequentemente nos vemos envolvidos em querelas com essas 

instituição mais poderosas com certa capacidade de fazer com que o interesse 

cultural seja atendido. Então, desejo boa sorte. São duas discussões, não sei se 

podemos chamá-las de difíceis, mas particularmente uma conheço bem. A Cidade 

Baixa é um trauma, porque foi a grande a regão dos bancos, do comércio, muito 

ligada ao porto, teve grande florescimento. Salvador cresceu muito em torno das 

atividades daquele porto e daquele comércio. De repente entrou em decadência, 

grande quantidade de edifícios vazios, não sabemos o que ainda fazer. Então deverá 

ser uma decisão bem pensada, as decisões do Conselho têm reflexos, bons reflexos 

na política de gestão da cidade. Aquela é uma área simbólica e, bem administrada e 



combinando com a parte da Cidade Alta, poderá contribuir para a revitalização do 

centro histórico. Estive recentemente em Cuba, passei uma semana lá, fiquei 

contente com o trabalho da recuperação do centro histórico de Havana, me 

surpreendeu até. Porque tendo visto o f h e  Buena Vista Social Club, fiquei com a 

idéia de uma regão no chão, quase decadente, e já recuperaram mais de 30%. A 

UNESCO está muito presente lá, o projeto é muito interessante, porque não é urna 

cidade cenográfica, é uma cidade real, eles fizeram muito articulação do centro 

histórico com os bairros próximos, equipamentos sociais importantes funcionam lá 

dentro, equipamentos culturais de primeira linha também. Então, boa sorte, bom 

trabalho Senhores Conselheiros, Senhor Presidente". O Presidente tomou a palavra 

para as seguintes considerações: "Queria agradecer as palavras do Ministro e fazer 

um pequeno comentário. Na verdade essa ampliação conceitual do IPHrZN e 

mesmo o aumento de sua capacidade de investimento fica um pouco escondida e, às 

vezes, não é computável; temos dificuldade de mostrar o enorme esforço de 

capacitação gerencial e administrativa, decididamente estávamos muito pouco 

preparados para isso. Por exemplo, o que temos de investimento para o próximo 

ano representa 90% do orçamento do IPHAN em 2003. Então, é claro que a 

estrutura administrativa não correspondeu a esse aumento, e mesmo a cultura de 

trabalhar com esses valores também não se atualizou. Passa a ser detemiinante e 

fundamental dentro do processo nosso de conseguir consolidar uma política de 

proteção patrimônio no país a idéia de trabalhar com o sistema, porque a parti. do 

momento em que superamos os limites orçamentários, podemos construir parcerias 

com as estruturas estaduais e municipais de outra ordem. Acho que talvez seja esse 

o grande desafio que está colocado hoje. Temos em nossa mão a capacidade de 

reconstniir as estruturas estaduais e municipais que estão absolutamente alijadas de 

um sistema de financiamento da proteção do patrimônio. Acho que essa talvez seja 

a direção estratégica mais importante que enfrentaremos nesses próximos meses. 

Iniciando a ordem do dia vamos analisar a proposta de tombamento do Conjunto 

Urbano e Arquitetônico da Cidade Baixa de Salvador. Antes do parecer da Relatora, 

solicito a projeção de vídeo a ser apresentado pelo Diretor do Departamento do 

Patrimônio Material e Fiscalização, Dalmo Vieira Filho, a quam concedo a palavra. 
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O Diretor do DEPAM cumprimentou os presentes e apresentou os seguintes 

informes: "Gostaria, em ligeiras palavras, de ressaltar o contexto em que se insere a 

proposta de preservação do Bairro do Comércio, em Salvador, na Baha. Destacarei 

inicialmente que há um grande esforço do IPHAN no sentido de ampliar a sua 

participação nas áreas protegidas no conjunto das cidades brasileiras, esse esforço 

ganhou um incremento a partir de 2007. Ele se baseia em fundamentos estratégicos, 

em aumentar a significância das áreas protegidas no conjunto da problemática 

urbana do Brasil. Nós percebemos que a própria configuração da cidade do século 

XXI não pode prescindir das áreas preservadas, que precisam se inserir nos 

processos de modernização das nossas áreas urbanas. Ao falarmos em significância, 

pensamos que ela precisa se dar com a ampliação do estoque patrirnonial brasileiro 

nas áreas protegidas. Queria ressaltar que temos encontrado nesse movimento urna 

grande sintonia com as lideranças, com os administradores, com as populações. 

Atualmente há uma inversão no Brasil em relação ao que tínhamos há poucos anos. 

As áreas a serem protegidas, hoje identificadas, têm relação direta com a qualidade 

de vida das cidades. Nessa relação com a qualidade de vida, eu destacaria pelo 

menos três pontos principais: as áreas protegidas são cenários diferenciados de 

qualidade especial no conjunto das malhas urbanas das nossas cidades; são 

responsáveis pelo aspecto de identidade, pelos aspectos diferenciados em cada uma 

das nossas cidades e pela a relação das nossas massas urbanas com a sua história e 

com o seu território. É importante também destacar o seguinte aspecto: 

praticamente todos os processos dos últimos dez anos foram solicitados pelas as 

lideranças locais, em especial pelos os prefeitos e, fato importante, não receberam 

contraposição de agentes locais. Hoje será analisado um processo que envolve 

centenas de propriedades e não houve uma única contestação, a partir da notificação 

feita pela a Procuradoria Federal do IPHAN. Acho que nos últimos cinco anos 

analisamos uma impugnação. Esse movimento fez com que pudéssemos trazer ao 

Conselho Consultivo, nos últimos dois anos, o tombamento de João Pessoa, capital 

da Paraíba; de Parnaíba, segunda cidade da Piauí, de Porto Nacional, no Estado do 

Tocantins, entre várias outras. Encontram-se na Procuradoria Federal do IPHAN, 

para análise, propostas de tombamento de áreas centrais em Paranaguá, no Estado 



ATA Di161a EUNIÃO I)O CONSELt.10 CONSULTII'O DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

do Paraná; em Santa Tereza, no Rio Grande do Sul; em Iguape, no Estado de São 

Paulo; em São Felix, na Bahia; em Piracuruca, no Piauí; em Serra do Navio, no 

Amapá, além de vários processos pontuais, como é o caso dos Remanescentes da 

Imigracão Japonesa no Vale da Ribeira. Existem diversos orifícios específicos já 

com os seus processos concluídos e prontos para serem trazidos ao Conselho. Em 

vias de conclusão temos os centros históricos de Manaus, de Belém; de Rio Branco, 

no Acre; de Cáceres; de Goiana; de Natal; de Pedro 11, no Piauí; de Paracatu, em 

Minas Gerais; de Oeiras, no Piauí; de Jaguarão, no Rio Grande do Sul; e de 

Amarante, no Piauí. Então, esse esforço tem se traduzido concretamente no avanço 

das áreas protegidas. Processo de Salvador se insere nesse contexto. É preciso 

destacar também que há um limite nesse universo de crescimento. Tratando 

especificamente da questão de Salvador, em primeiro lugar devemos ressaltar que 

estamos diante de um dos conjuntos ecléticos mais íntegros, mais densos e mais 

significativos do Brasil, embora desprotegdo até hoje. Aqui estão algumas imagens e 

aqui alguns tópicos demonstrando que Salvador, como primeira capital do Brasil, é 

um dos mais importantes núcleos urbanos do país, e que o tombamento da região 

conhecida hoje como Pelourinho, da Cidade Alta, é de 1959, mais de vinte anos 

depois da proteção de Ouro Preto. Por isso, nós temos um parâmetro para avaliar 

que a proteção das áreas urbanas do Brasil, em especial fora das chamadas cidades 

mortas, se deu realmente a partir principalmente da terceira década na história do 

patrimônio do Brasil. Em 1985 esse tombamento da Cidade Alta foi 

complementado por uma poligonal que abrangeu especialmente a encosta da cidade 

e suas ligações com o Bairro do Comércio, com a Cidade Baixa. No entanto essa 

área eclética, essa área de grande significância não foi ainda preservada em 1985. A 

proteção foi estendida para algumas das áreas ou alguns dos monumentos 

significativos dessa região. Gostaria de frisar que as imagens projetadas a seguir 

atendem as solicitações do Conselho, trazidas em especial pela Conselheira Jurema 

Machado e pelo Conselheiro Nestor Goulart Reis, quando se referiram ao day after 

do tombamento. A rigor, vale destacar, no caso especifico de Salvador, que essa área 

é objeto de atuação do IPHAN há vinte e seis anos, por meio da constituição de um 

escritório que reúne a Superintendência do IPHAN na Bahia, o Estado da Bahia, e a 
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Prefeitura. Todos os processos passam pelo o crivo dessas instituições que amam de 

maneira acordada. Existem também legislações municipais na área que têm sido 

consideradas na análise das propostas para a região. De qualquer maneira 

consideramos que, para atender a solicitação e a preocupação externada pelos 

Conselheiros, foi feito um estudo normativo muito especificado, muito relacionado 

com a área atualrnente proposta para tombamento. Ela seguirá como sugestão para 

a Superintendência da Bahia, que dispõe de uma tradição, drspõe de regulamentos 

que têm sido seguidos, inclusive dialogando com as outras entidades com 

responsabilidade sobre a área. Representará um instrumento a mais, relacionado 

diretamente com a legislação existente, mas não revoga os dispositivos já em uso 

por parte das instituições que têm responsabilidades. Esse estudo proposto divide 

em setores a área de tombamento e as áreas de entorno; esses setores foram 

estabelecidos segundo as especificidades da sua configuração urbanística, da sua 

configuração arquitetônica, onde essas especificidades responsáveis pela a 

configuração dos setores se evidenciam mesmo a um primeiro olhar. Nós temos na 

área setorizada como área 1, como diretrizes gerais para normatização, a 

manutenção dos espaços livres e do gabarito atual; como diretrizes gerais para 

gestão sugerimos o re-ordenamento do tráfego pesado que atualmente impede o uso 

qualitativo da área e uma qualificação dos espaços da orla, questão que é geral no 

Brasil. Não vou me deter em cada um dos setores, mas essa proposta foi discutida, 

dialogada com a Relatora, Conselheira Jurema Machado, apenas chamando a 

atenção para as especificidades, em áreas nas quais os edifícios ecléticos, os edifícios 

reconhecidos como importantes convivem com proximidade muito direta de 

edifícios de diferentes escalas, edifícios mais recentes. Todas as áreas foram 

analisadas e essa proposta busca exatamente valorizar o conjunto a ser tombado, e 

essas características essenciais, básicas da configuração de Salvador, a sua relação 

com a história, sua relação com o mar, a relação da Cidade Baixa com a Cidade Alta, 

hoje patrimônio nacional. Prosseguindo o Presidente passou a tratar da proposta 

contida no Processo no 1.552-T-2008 para tombamento do Conjunto Urbano e 

Arquitônico da Cidade Baixa de Salvador, BA, e concedeu a palavra à Conselheira 

Jurema Machado para a apresentação do seu parecer. A Relatora, inicialmente, 



teceu as seguintes observações: ". Boa tarde a todos. Senhor Presidente, Senhores 

Conselheitos. Antes mesmo de passar à leitura do parecer, eu queria de antemão 

precaver a todos e de certa forma me desculpar pela extensão do parecer, que na 

verdade me exigiu uma reflexão muito, muito grande, em razão da complexidade do 

tema e do que eu acredito que ele suscita de reflexões para este Conselho, que 

inclusive vão além do caso de Salvador. Parece-me um tema especialmente 

interessante para pensarmos as políticas de proteção do patrimônio urbano no 

Brasil, inclusive eu acho que ele pode sugerir, como aponto no final para algumas, 

alguns trabalhos extra deste Conselho, especialmente na sua câmara técnica para 

refletir sobre o tema. A apresentação do Diretor do DEPAM foi muito sucinta 

diante da complexidade que é a área e do debate que envolveu a proposta de 

tombamento que hoje se apresenta aqui. E, de certa forma, todos os passos que 

percorri para construir esse parecer eles me foram necessários, ou seja, eles foram 

necessários para minha reflexão. Então, inclusive, eu teria dificuldade de resumir, 

vou tentar ser o mais rápida possível, mas de certa forma necessitei desse percurso 

para chegar às conclusões." Leu, então, o seu parecer transcrito a seguir: " Parecer 

relativo ao processo 1552-T-2008, de tombamento do conjunto urbano e 

arquitetônico da Cidade Baixa de Salvador, Baha. 1. Antecedentes. Agradeço ao 

Presidente a confiança pelo encaminhamento à minha relatoria do processo de 

tombamento do conjunto urbano e arquitetônico da Cidade Baixa de Salvador e a 

possibilidade de compartilhar com o Conselho e com a equipe do IPHAN essa 

análise e as proposições que dela decorrem. Esse não me pareceu um caso de rotina, 

se é que existem casos rotineiros dentre os que estão sobre a atribuição desse 

Conselho. Ao contrário, acredito que, além de oferecer um instrumento de proteção 

essencial ao centro histórico de Salvador, estamos, Conselho Consultivo e IPHAN, 

&ante de uma real possibilidade de contribuir com o aprofundamento da 

abordagem e dos instrumentos para a proteção de sítios históricos urbanos. A 

complexidade das questões suscitadas pelo Centro Histórico de Salvador sugere a 

formulação de referências conceituais e metodológicas muito relevantes para a 

prática de preservação desses bens. Isso se dá especialmente porque, mais do que na 

maioria dos casos, nesse especificamente a efetividade da proteção não virá como 
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decorrência imediata do tombamento, mas terá nele um marco referencial, a partir 

do qual uma estratégia de gestão mais abrangente será exigida. Por outro lado, a 

documentação constante do Processo de Tombamento favorece a reflexão e assume 

um sentido didático, uma vez que não omite o contraditório ao incorporar, além do 

formalmente exigido, dois insumos fundamentais. O primeiro deles, a 

documentação que registra o debate que acabou por se tornar causa imediata da 

abertura do presente processo, ou seja, a autorização, pelo IPHAN, em março 2008, 

de projeto pro Hotel Hilton, no entorno de bem tombado na Cidade Baixa. Nesse 

caso, foi autorizada edificação com altura superior à prevista pelo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano vigente à época, decisão apresentada pelo DEPAM como 

resultante da ponderação de um conjunto de variáveis que indicou ser essa a melhor 

alternativa para a preservação do conjunto. O segundo aporte ao processo, ainda 

mais relevante como insumo ao conhecimento da área, é um alentado estudo de 

autoria do arquiteto Nivaldo Vieira de Andrade Junior, da 7" SR/IPHAN, que adota 

uma visão diferente do DEPAM quanto aos valores a serem protegidos, resultando 

em limites da área tombada também diferentes. Vale dizer que a somatória desses 

três elementos, ou seja, o acesso a uma decisão do IPHAN sobre um caso concreto 

e dois estudos aprofündados (7" SR e DEPAM), acaba problematizando o caso de 

forma muito eficaz e, assim, oferecendo elementos para uma decisão consistente 

por parte do Conselho. 2. O objeto de estudo para tombamento. O primeiro 

traçado de Salvador, capital do Brasil por 214 anos, é de autoria de Luis Dias, 

trazido de Portugal por Thomé de Sousa para ser mestre das obras da Fortaleza e 

Cidade de Salvador. O sitio escolhido pro núcleo original foi urna estreita faixa 

costeira, dividida longitudinalmente em dois planos por uma falésia de cerca de 60 

metros de altura, ao longo da qual se estabelecem uma Cidade Alta, centro 

administrativo e religoso, e uma Cidade Baixa, local do porto e dos estaleiros. No 

início de uma nova fase do Urbanismo Colonial, Salvador é concebida à imagem e 

semelhança das suas raízes históricas: as duas principais cidades portuguesas, Lisboa 

e o Porto. A luz das políticas de preservação, a Cidade Baixa, apesar da sua 

importância histórica e paisagística, figurou, até hoje, não como um valor em si, mas 

tendo um papel instrumental, tributário da proteção da Cidade Alta, essa sim 



reconhecida como sendo o Centro Histórico de Salvador por meio do tombamento 

do IPHAN em 1959. Uma vez considerada como entorno e não como tendo valor 

intrínseco, para a Cidade Baixa, a legislação municipal e as diretrizes do IPI-LAN 

lunitaram-se apenas ao controle da volumetria com vistas à preservação do outro 

elemento, esse sim considerado de efetivo interesse patrirnonial, ou seja, a Cidade 

Alta. É razoável a fmar  que essa abordagem é compativel com orientações da 

política de proteção que vigoraram especialmente até a década de 1980 e que tinham 

como foco, sobretudo, o monumental e as belas artes, não atribuindo valor, entre 

outros, aos setores das cidades destinados às funções menos nobres, ainda que 

formassem parte de uma concepção urbanística ou de uma paisagem urbana 

singular. No caso da Cidade Alta, a notável manutenção do traçado urbano 

originário dos séculos XVI e XVII e um conjunto arquitetônico de valor 

excepcional foram elementos mais do que suficientes para motivar o seu 

tombamento federal em 1959, mesmo que a área já apresentasse marcas do processo 

de perda de importância simbólica e funcional que já vinha acontecendo desde o 

final do século XIX. Contraditoriamente, essa perda de funcionalidade e de papel no 

contexto urbano acabou por favorecer a sua preservação, ao mantê-la à margem da 

dinâmica imobiliária da cidade. O mesmo não aconteceu com a Cidade Baixa. A área 

portuária repercutiu, de forma marcante, os diversos momentos da história 

econôrnica da cidade. Foi palco de transformações e rupturas muito mais abruptas, 

todas inequivocamente registradas no espaço urbano. O tombamento do IPHAN de 

1959 foi revisto em 1984, quando passou a incluir a encosta, a primeira faixa de 

edificações coloniais no seu sopé e as ladeiras de acesso, Ladeira da Misericórdia e 

Ladeira da Montanha, essa última notável na paisagem, com seus 23 arcos e 900 

metros de extensão construídos entre 1878 e 1900. A revisão do tombamento em 

1984 se relaciona duletamente com as recomendações da UNESCO. Reconhecendo 

Salvador como um dos principais pontos de convergência de culturas européias, 

africanas e americanas e a sua vinculação histórica com o tema dos Descobrimentos, 

em 1985 a UNESCO inscreveu o Centro Histórico de Salvador na Lista do 

Patrirnônio Cultural da Humanidade em base aos critérios (iv) ser um exemplo 

excepcional de um tipo de edifício ou conjunto arquitetônico ou tecnológico, ou de 
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paisagem que ilustre uma ou várias etapas significativas da história da humanidade e 

(vi) estar associados diretamente ou tangivehente a acontecimentos ou tradições 

vivas, com idéias ou crenças ou com obras artísticas ou literárias de significado 

universal excepcional. Regstre-se que na área em estudo, são tombados 

individualmente pelo IPHAN, a Igreja da Conceição da Praia (1938), a Igreja de 

Nossa Senhora do Pilar (1938), o Palácio da Associação Comercial da Baha (1938), 

a capela de São Pedro (1938), o Mercado Modelo (1966), o sobrado azulejado da 

Praça Cairu (1969) e o Elevador Lacerda (2006). Ainda que não se possa dedicar 

aqui o tempo e o espaço necessários para encontrar uma resposta fundamentada 

para essa pergunta, ao analisar a presente documentação é inescapável indagar 

porque, em 1959, o IPHAN não teria reconhecido, como patrimônio nacional, a 

outra parte daquele que pode seguramente ser reputado como sendo o mesmo 

"centro histórico de Sal~ador~~,  ou seja, a porção da Cidade Baixa correspondente à 

área ocupada até o final do século XIX. Além do recorte temporal fundamentado, 

essa inclusão se justificaria, naquele momento ainda mais do que hoje, pelo fato de 

que a belíssima relação visual entre os dois planos de cidade encontrava-se muito 

mais preservada, estando presentes, inclusive, muitos daqueles exemplares a que 

Lúcio Costa chamou "arranha-céus" coloniais baianos. A mesma indagaçiio vale pro 

órgão estadual de preservação (IPAC, criado em 1967) e para a instância municipal 

afun, que também nunca chegaram a utilizar o instrumento do tombamento do 

conjunto urbanístico para a preservação dessa área ou mesmo de parte dela. Essa 

afirmação não desconhece a existência de legislação municipal de controle de 

gabaritos que amenizou os efeitos de perda da relação visual Cidade Baixa/Cidade 

Alta, (Decreto Municipal 1355, de 1954; leis e decretos posteriores que têm, em 

comum, a fixação de gabarito máximo de 45 metros, como se verá adiante) assim 

como medidas de proteção de entornos de bens tombados isoladamente pelo 

IPHAN. Mesmo reconhecendo a importância dessas medidas, elas ainda não 

correspondem, como dito, a uma atribuição de valor à área em si enquanto parte do 

centro histórico de Salvador. 3. A Cidade Baixa hoje e os valores motivadores de um 

tombamento federal. A documentação descreve detalhadamente o processo de 

formação e de transformação da área, que é, em última análise, o resultado de terras 
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sucessivamente ganhas ao mar, acréscimos de novas ruas, retificações de alguns dos 

traçados mais remotos e, em menor escala, substituição de edificações. A construção 

dos sucessivos aterros é um fenômeno presente desde o século XVI, quando 

pequenas novas porções de terra eram acrescidas por iniciativa de ordens religiosas, 

de particulares e mesmo da administração. Esse processo se intensifica em direção 

ao século XIX e atinge seu ponto máximo com o grande aterro que, embora 

autorizado em 1891, viria a ser implantado a partir da década de 1910, sendo 

ocupado paulatinamente ao longo de pelo menos mais cinco décadas seguintes. Em 

uma primeira aproximação e para facilitar a apreensão do conjunto, pode-se 

compreender essa extensa faixa longitudinal a partir de três grandes porções, cuja 

morfologia e funções são indissociáveis da sua gênese: uma frente, caracterizada por 

estreita faixa junto ao mar, ocupada por galpões portuários de baixa altura; um meio, 

correspondente ao traçado urbano implantado no século XX e ocupado 

predominantemente por edifícios em altura, e um fundo, cujo traçado e cujas 

edificações representam o maior acervo sobrevivente do intenso processo de 

expansão e ocupação que se deu a partir do final do século XIX. Essa é, como dito, 

apenas uma primeira aproximação, já que nenhuma dessas grandes faixas é 

homogênea. No seu interior identificam-se volumetria heterogênea, tipologias 

diversas, edifícios isolados de maior ou menor valor arquitetônico e estados de 

conservação também diversos. Tanto é assim que o citado arquiteto Nivaldo 

Andrade Jr, ao sugerir diretrizes de intervenção para a área que propõe ser tombada, 

identifica oito sub-setores distintos, resultantes da superposição dos dados relativos 

à origem do traçado, à presença de exemplares arquitetônicos destacados e às 

características tipológicas e estilísticas predominantes entre os edifícios. Já o estudo 

do DEPAM aprofunda a descrição da atual diferenciação interna da área por meio 

da identificação de predominâncias, no que se refere às Formas de Ocupação, ao 

Gabarito e à Arquitetura, aos quais são agregados elementos descritivos das 

condtções topográficas, dos referenciais urbanos e da circulação viária. Enquanto 

leituras da área, esses dois estudos em nada se contradizem; ao contrário se 

complementam e denotam o grau de complexidade e de heterogeneidade que a 

Cidade Baixa apresenta hoje. Por todos os ângulos que se possa observar, os valores 
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em jogo, cuja avaliação irá redundar na proposta dos limites da área a ser tombada e 

nas dtretrizes para sua posterior ocupação e manejo, convergem para três essenciais: 

a relação visual Cidade BaixalCidade Alta; os valores da arquitetura e os valores do 

urbanismo. Embora a documentação não se detenha nesse aspecto, as festas, 

tradições, práticas e usos tradicionais do espaço urbano individualizam o Centro 

Histórico de Salvador, não apenas na Cidade Alta, mas também na Cidade Baixa, em 

especial pela sua relação com o mar. 3.1 Sobre a relação entre Cidade Baixa e Cidade 

Alta. Na ausência do tombamento de conjunto, a ocupação dessa área esteve 

parametrizada pela legislação municipal e, em menor grau, pelas limitações impostas 

pelos entornos de edificações tombadas. X documentação registra uma sequência de 

decretos e leis municipais que tem como marco inicial o citado Decreto 1355154; 

como intermediário o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU de 2004 

(Lei Municipal 6586/04) e como marco atual o PDDU de 2008 (Lei Municipal 

7400/08), cujos efeitos sobre a área ainda não são observáveis. Além de 

diferenciações internas mais restritivas, é notório afirmar que, entre 1954 e 

imediatamente antes da Lei Municipal 7400/08, a área esteve limitada ao gabarito 

máximo de 45 metros. O PDDU de 2004 limitava, ainda, a ocupação da faixa 

imediatamente rente ao mar a 6 metros de altura e a 18 metros o setor aqui referido 

como fundos, ou seja, aquele junto à encosta, onde se encontra um conjunto 

eclético em estado precário de conservação, mas de grande unidade tipológica. Essa 

legislação teve efeitos positivos, especialmente no que se refere à faixa de fundos, 

uma vez que, além de impedir o crescimento excessivo em altura junto à falésia, 

certamente inibiu o adensarnento de uma área de armamento mais estreito e 

inadequado à concentração de tráfego. Além disso, certamente desestimulou a 

demolição e substituição desses edifícios, tornados menos interessantes ao mercado 

imobiliário. Esse efeito, no entanto, trouxe consigo uma contradição perversa, uma 

vez que, na ausência de outras medidas de valorização, o conjunto acabou sendo 

vítima de processo mais intenso de deterioração. Já o gabarito de 45 metros aplicado 

predominantemente na faixa do meio, ou seja, sobre o traçado urbanístico 

implantado e ocupado no século XX, teve efeitos muito limitados, se não 

insuficientes, para a preservação da relação visual Cidade Baixa/Cidade Alta. Além 
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dele, a autorização, sobre os já volumosos 45 metros (aproximadamente 15 

pavimentos), de acréscimos de até 6 metros (cerca de dois pavimentos), não 

resultou, no meu entendimento, em "interessante e recortada silhueta resultante de 

pequenos volumes de reservatórios de água e caixas de elevadores que ultrapassam o 

h t e  de forma pontual e em trechos bem reduzidos", como defende o estudo da 7" 

SR. A sucessão aleatória desses volumes, vista do mar ou de pontos relevantes no 

interior do próprio conjunto, acaba se fundindo em uma massa edificada única, 

fazendo com que o efeito final seja mais o de (45 + 6) metros do que o dos já 

excessivos 45. Uma sequência detalhada de visuais tomadas a partir do mar pela 

equipe do DEPAM, assim como observações feitas diretamente na área, permite 

afmar  que a distinção entre os dois planos da cidade encontra-se muito 

prejudicada, sendo observável, com valiosas exceções, apenas a praticamente 1000 

metros de distância da costa. No entanto, é fundamental ter em mente que, ao 

contrário de corroborar uma eventual proposta de liberalização de gabaritos por 

considerar a área irremediavelmente prejudicada, essa constatação conduzirá, como 

se verá adiante, a afirmax a importância de se respeitar as diferenciações internas e a 

preservar os vazios que penetram transversalmente as visuais da área, buscando 

alternativas que favoreçam aberturas e descompressões na massa edificada. 3.2. 

Sobre a arquitetura. A documentação do processo é pródiga na identificação de 

exemplares arquitetônicos representativos de diferentes períodos estilísticos e 

históricos. Como uma decorrência dos diversos momentos da urbanização e dos 

papéis das novas áreas que vão sendo agregadas à Cidade Baixa, vão se alinhando 

edifícios que, se vistos pelos seus estilos, funções e autores, acabam por conformar 

séries ou conjuntos, mesmo que não sejam espacialmente contíguos. Resulta, 

portanto, uma coletânea de importantes exemplares que vão do neoclássico e da 

arquitetura do ferro, passando pelo ecletismo, até o Movimento Moderno na Bahia. 

Do ponto de vista das tipologias funcionais, são notáveis as séries fornadas por 

edifícios-sede de grandes empresas e de instituições bancárias. Outro recorte resulta 

em séries representativas da produção de alguns autores, como é o caso do arquiteto 

Diógenes Rebouças. 3.3. Sobre o urbanismo. O estudo do arquiteto Nivaldo 

Andrade Jr aprofunda-se na descrição da expansão dos sucessivos aterros, 



intensificada a partir do século XIX, com destaque para as intervenções 

empreendidas pelo Conde dos Arcos, entre 1810 e 1822. Salvador, apesar da 

mudança da capital pro Rio de Janeiro, ainda mantinha sua atividade comercial e sua 

pauta de exportações, tanto é ,que, ainda no século XIX, se dá a abertura da Rua 

Nova das Princesas (atual Portugal), a construção da ladeira da Montanha e da rede 

de ascensores. h área entre a Associação Comercial e a Praça Cairu viria, um pouco 

mais tarde, a ser objeto de retificações viárias, com demolições de edifícios ou parte 

deles. O maior aterro, no entanto, é o que tem origem em projeto do início período 

republicano, cuja execução, no século XX, viria adicionar uma área muito maior do 

que a previamente existente na Cidade Baixa. Trata-se, segundo o estudo, de uma 

das maiores obras de engenharia do Brasil, conduzida sob a liderança de José 

Joaquim Seabra enquanto Ministro do Interior e Justiça e posteriormente de Viação 

e Obras Públicas, tendo como presidentes, respectivamente, Rodrigues Alves e 

Hermes da Fonseca . Se notável pela sua dimensão, do ponto de vista da solução 

urbanística resultou o desenho que a função portuária e conformação da área 

impuseram, ou seja, duas grandes avenidas no sentido longtudrnal, um traçado em 

tabuleiro, lotes e quarteirões de grandes dmensões, ocupados hoje por edifícios 

limttados pelo gabarito de 45 metros. A transição dos séculos XIX pro XX, 

inaugurando a República, foi justamente o período em que a maioria das capitais 

brasileiras passou por obras notáveis de saneamento, de modernização portuária, de 

reformas urbanas nas áreas centrais. Não só as intervenções tão conhecidas do Rio 

de Janeiro e de São Paulo, mas também as de Belém, Manaus, São Luis, Recife, 

Vitória, Porto Alegre e da própria Salvador. É esse o período das notáveis atuaqões 

de Saturnino de Brito, de Pereira Passos, Agache, Aarão Reis. É quando tem lugar 

até mesmo a construção de uma nova capital, Belo Horizonte, de ideário positivista 

e republicano. Nesse contexto, a intervenção na Cidade Baixa, em que pese seu 

valor histórico, não chega a se destacar como excepcionalidade, nem mesmo como 

solução projetual capaz de conferir qualidade ao espaço urbano. Para fundamentar a 

inclusão da solução urbanística do aterro da Cidade Baixa numa lista de 

tombamento federal, seria necessário um estudo comparado de todo esse acervo de 

soluções ainda muito presente e notório, levando a uma diretriz coerente e orgânica 
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para a atuação do IPHAN nessas áreas. 3.4 Tendências. Admitindo esses como 

sendo os principais valores, cabe refletir sobre perspectivas e tendências que possam 

impactá-10s. Diferente de décadas anteriores, em que predominou o abandono e o 

desinteresse pelo frontispício de Salvador, é impressionante o número de 

empreendimentos hoteleiros, turísticos, de lazer e de negócios em fermentação para 

a área em estudo e para a Cidade Alta. No perfd desses empreendimentos, chama a 

atenção o valor que os empreendedores atribuem à ambiência de Salvador e às 

visuais pro mar, considerados atrativos fortes o suficiente para motivá-los a superar 

enormes desafios, como a presença de áreas degradadas, problemas fundiários, 

questões sociais e ambientais. Permanecem muitas indagações sobre o papel do 

porto de Salvador, sobre a sua vocação logística exportadora vis a vis a sua função 

turística e de lazer; estudam-se ligações viárias estruturantes com impacto sobre a 

área portuária; a Copa de 2014 trará transformações importantes na estrutura urbana 

no entorno do estádio da Fonte Nova, com possíveis reflexos até a Cidade Alta e a 

região portuária. Ou seja, em que pesem as indefinições e as informações aqui 

insuficientes, não é descabido afirmar que, a permanecer o ritmo de 

desenvolvimento do país, um profundo processo de transformação da área está em 

gestação. Como agravante, tem-se que grande parte da área encontra-se em precário 

estado de conservação, especialmente o conjunto mais próximo da encosta. Muitos 

dos edifícios de construção mais recente encontram-se subutilizados ou com usos 

que não favorecem a vitalidade da área, o que estimula ainda mais as tendências de 

substituição e renovação. 4. Análise da proposta de tombamento. A análise 

apresentada a seguiu beneficiou-se, como dito, da possibilidade de cotejamento da 

proposta apresentada pelo DEPAM com aquela integrante do estudo do arquiteto 

Nivaldo Andrade Jr. Será discutida conforme quatro aspectos, a saber: os limites da 

área tombada; a proteção dos exemplares arquitetônicos destacados; os Iimites do 

entorno e as diretrizes de intervenção. 4.1 Sobre os lunites da área tombada. A 

proposta do DEPAM adota como princípio limitar o polígono de tombamento às 

áreas aterradas até o século XIX, ou seja, exclui a área do aterro do século XX, 

ocupada hoje pelos grandes edifícios, assim como a estreita faixa ocupada pelos 

galpões portuários. Fundamenta essa proposição afimiando que seu foco é a cidade 



que ainda guarda, na proporção urbana dos arruamentos e da implantação, grandes 

laços com a cidade colonial. Além disso, essa é a área que abriga o conjunto eclético 

mais significativo, é vizinhança imediata da falésia e de várias edificações tombadas. 

Já a proposta da 7" SR tem como pressuposto a valorização dos sucessivos períodos 

históricos de formação da área e identifica no aterro dos séculos XIX/XX valor 

intrínseco e representatividade suficientes para sustentar o reconhecimento em nível 

federal. Essa é, portanto, a pedra de toque da diferença entre as duas abordagens. 

Embora o princípio possa permanecer válido, parece inconsistente promover o 

tombamento de um conjunto cuja implantação custou o quase aniquilamento da 

imagem da cidade em dois planos e que não apresenta qualidade ambienta1 em 

grande parte das suas áreas. Ou seja, estaríamos conduzindo à categoria de bem 

simbólico de interesse patrimonial um conjunto pro qual, em uma situação ideal e 

excluídos os exemplares de interesse, a diretriz seria demolir, descongestionar, abrir, 

fazer respirar. Essa afumação é também lastreada no que foi discutido em 3.3, ou 

seja, na inconsistência de se conferir a condição de patrirnônio nacional a essa 

solução urbanística sem referenciá-la ao grande processo verificado no início do 

período republicano. Diante da sua situação atual e, mais uma vez, excetuadas as 

edificações de interesse de preservação, a diretriz de intervenção para esse conjunto 

deve ser a minirnização dos seus impactos sobre a paisagem, ou seja, uma condição 

típica de entorno e não de elemento de interesse intrínseco. 4.2 Sobre a proteção 

dos exemplares arquitetônicos destacados. Para a proteção dos edifícios mais 

destacados, o DEPAM propõe uma medida pouco usual, mas defensável e 

compreensível, que é o seu tratamento enquanto conjunto, fazendo com que resulte 

um conjunto de perímetro descontinuo, formado pelos perímetros de cada 

edificação selecionada. Na prática, a justaposição dos entornos certamente chegará a 

conferir continuidade à área protegida. O sentido dessa medida é não tratar essa 

proteção como um tombamento individual, por entender que esse não se justificaria 

em nível federal, mas também para evitar todas as complexidades que acarreta ao 

oferecer h t a ç õ e s  às intervenções, gerando dificuldades de adaptação para novos 

usos, tão necessários à requalificação da área. São os seguintes os bens inseridos no 

perímetro tombado: Edifício sede do Instituto do Cacau, Edifício Caramuru, 
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Edifício Argentina, antigo Edifício da Firma Westphalen, Bach & IGohn, Edifício 

Manuel Joaquim de Carvalho, Edifício de Tude, Imão & Cia, Edifício do Bank of 

London & South America, Edifício do British Bank of South America e a Agência 

Central dos Correios e Telégrafos. A 7" SR identifica um número maior de 

exemplares destacados e, além de inclui-los no grande perímetro que propõe, aponta 

como medida de proteção o seu tombamento, como bem isolado, pelo órgão 

estadual, o IPAC. Embora decisões do Conselho nesse sentido não possam ir além 

de recomendações, essa proposição tem o mérito de estimular o compartilhamento, 

com o órgão estadual, das medidas de proteção para a área, comprometendo-o 

crescentemente com a gestão desse espaço tão rico e complexo. Sua implementação 

carecerá, no entanto, de estudos aprofundados para não surtir efeitos negativos no 

que diz respeito às restrições às possíveis adaptações para novos usos, tão 

necessárias para a requalificação do ambiente urbano, quanto para dar uma função 

social aos edifícios hoje subutilizados. 4.3. Sobre os limites do entorno. Pro entorno 

proposto, são coincidentes as análises da 7" SR e do DEPAM, ressalvando-se que a 

área entre a Rua 741iguel Calmon e o mar, sugerida pela 7" SR como integrante da 

área tombada propriamente dita, agrega-se, no parecer do DEPAM, à área de 

entorno. Em linhas gerais, optou-se por uma área de entorno bastante extensa, que 

acompanha toda a linha da encosta, da Baia Marina até a região portuária próxima a 

Água de Meninos. O papel do entorno, como proposto, será o de resguardar a 

possibilidade do IPHAN de exercer controle sobre novos volumes edificados nessas 

áreas, evitando a perda definitiva do perfil da encosta. Ressalte-se que, no caso das 

áreas mais distantes - em especial na região dos edifícios hoje ocupados pelos 

Fuzileiros Navais e na região do Porto, já próxima a Água de Meninos - ainda é 

possível perceber com clareza a configuração da falésia e a relação Cidade 

Baixa/Cidade Alta. Mesmo sendo atualrnente utilizadas para funções portuárias, não 

se pode, conforme apontado em 3.4, desconsiderar as perspectivas de 

transformação de toda a região. Na hpótese de alterações do perfil operacional do 

porto, tais áreas poderiam tornar-se interessantes para futuros adensamentos 

construtivos, o que não deveria ser feito ao custo de interferir na visão da encosta. A 

outra parte considerável da área de entorno incide sobre o espelho d'água, até o 
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h t e  do Forte São Marcelo e dos quebra-mares. O papel do IPHAN na gestão 

dessa área de entorno seria o de inibir interferências visuais danosas à paisagem, 

danosas à vista do e pro Forte São Marcelo. Ressalte-se ainda aquelas que limitem a 

fmição do mar como um bem de uso e acesso comum, indissociável da vitalidade da 

área protegida e da prática de usos tradicionais de comércio marítimo, como o 

comércio na Rampa do Mercado pronde acorrem saveiros e barcos motorizados. 

No caso da área de entorno localizada na região da Baia Marina, registre-se que, a 

partir daí se tem mirantes privilegados para pontos da Cidade Alta, como o 

Elevador Lacerda e a Praça Castro Alves, o que também deve ser protegido de 

construções de grande porte. 4.4. Sobre as Diretrizes de Intervenção. A presença ou 

não de diretrizes de intervenção como parte integrante dos processos de 

tombamento, remetendo-as inclusive à deliberação do Conselho Consultivo, é um 

tema que merece ser avaliado mais detidamente e, sugiro, seja objeto de estudo pela 

Câmara Temática de Sítios Urbanos, em colaboração com o DEPAM. 

Considerando que tais diretrizes não faziam parte do processo, durante o trabalho 

de relatoria, solicitei ao DEPAM tomar conhecimento dos estudos em andamento, 

não só por considerar que esse é um elemento muito relevante, mas porque, no 

caso, a relação entre a proteção da área e os instrumentos urbanísticos é vital. A 

possibilidade de acesso a esses estudos me foi muito valiosa para a compreensão dos 

valores em jogo no interior da área e para a verificação das incompatibilidades entre 

esses valores e as normas municipais vigentes. Além disso, contribuíram para 

identificar as Iimitações do próprio tombamento, como elemento necessário, mas 

não suficiente, para que se alcancem os efeitos da proteção. As diretrizes em estudo 

pelo DEPAM baseiam-se em setorizações, tanto do interior da área a ser tombada, 

quanto do entorno, explicitando mias detalhadamente os valores a preservar em 

cada caso. Ainda que o Conselho não vá deliberar sobre elas, considero importante 

registrar o que se depreende delas no que se refere aos valores em cada sub-área e 

quanto às incompatibilidades com o PDDU de 2008, que passou a permitir o 

gabarito de 51 metros para a área mais próxima da encosta, onde situa-se o conjunto 

eclético de maior valor. Além do aspecto deteminante, que é a preservação da 

relação visual Cidade Baixa/ Cidade Alta, as diretrizes em estudo reconhecem a 



heterogeneidade interna da área quanto aos aspectos arquitetônicos, urbanísticos e 

paisagísticos. Tais considerações indicam, pro "setor predominantemente eclético" a 

manutenção do gabarito existente e pro "setor heterogêneo", de transição para a 

área verticalizada, a adoção de médias entre alturas muito dispares. Ambos os 

critérios implicam em incompatibilidade com o PDDU 2008. O segundo aspecto 

que merece atenção é a menção à possibilidade de, no caso do novo projeto 

contribuir para dinamização da área e para rninirnizar interferências negativas, o 

critério acima possa ser flexibiliaado, naturalmente que dentro de limites que não 

interfiram na visibilidade da encosta. Este foi um dos aspectos levados em conta 

quando da autorização da intervenção do Hotel Hilton, citada no início desse 

parecer. Tal afmativa remete a um aspecto-chave que me parece ser a grande 

particularidade do caso da Cidade Baixa. A possibilidade de se ponderar impactos 

positivos e negativos de uma determinada intervenção e autorizá-la mediante 

compensações de seus impactos negativos é uma prática corrente, por exemplo, na 

área ambiental, onde está lastreada por regulamentação especifica. Também o é na 

área de gestão urbana, com base em instrumentos urbanísticos pré-estabelecidos. As 

Operações Urbanas previstas pelo Estatuto da Cidade e hoje cada vez mais 

utilizadas, especialmente pelo município de São Paulo, são o exemplo mais concreto 

de uma estratégia em que os investimentos privados são autorizados e se viabilizarn 

mediante contrapartidas reais, sobretudo financeiras, pro interesse público. Toda 

análise de projetos de intervenção em bens considerados patrirnônio cultural resulta 

de uma ponderação entre impactos positivos e negativos, uma vez que nenhuma 

restauração se faz sem prejuízos à estrita integridade e autenticidade do bem. Uma 

mudança de uso, a introdução de um anexo contemporâneo, a substituição de 

técnicas construtivas, tudo isso resulta de uma ponderação entre a permanência e a 

fruição do bem, versus a estrita manutenção de suas características o mais próximas 

possível de um estado considerado ideal. Essa é a difícil rotina de todos aqueles que 

atuarn na linha de frente dos órgãos de preservação, fonte de pressões, de críticas, 

de incompreensões, de erros e de acertos. A grande dificuldade, voltando ao caso de 

Salvador, é estabelecer tais critérios na ausência de um plano abrangente, de um 

projeto de futuro, de um horizonte que se pretenda alcançar para a área em questão. 
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Preparar tal instrumento norteador não é de atribuição exclusiva do IPHAN, ainda 

que se possa ter todo o empenho em produzi-lo. Quando o município estabelece, de 

antemão, um gabarito superior pros edifícios, já em patamares altamente 

satisfatórios para a viabiliaação dos empreendimentos privados, como fez o PDDU 

2008, abdca totalmente de qualquer possibilidade de condução da dinâmica privada 

para uma requalificação integral da área. Abdica de obter as compensações que 

viabilizariam investimentos nos espaços públicos ou nos edifícios pros quais não há 

interesse privado; abdica de orquestrar uma estratégia que beneficiaria a todos, 

inclusive amplificaria o retorno dos investimentos privados, na medida em se fosse 

sendo atingido o estágio futuro em que a área estaria totalmente recuperada. O 

tombamento da Cidade Baixa e a aplicação de critérios de intervenção que impeçam 

a perda definitiva de seus valores é urgente e deve ser proposto por esse Conselho. 

Já a vigência das normas do ama1 PDDU não servirá senão como fonte permanente 

de conflitos, como alimentação de um embate projeto a projeto, intervenção a 

intervenção, metro a metro, com desgaste para todos os envolvidos e com perdas 

pro patrimônio e pros investidores mediante a morosidade e a incerteza das 

decisões. O alcance da situação desejada não se dará sem a conjugação de um elenco 

de ações, que devem partir de um projeto de futuro e de instrumentos urbanísticos 

que o viabilizem. Não se dará sem a articulação entre os entes, em especial entre o 

IPHAN e o município. VOTO. Diante do exposto, meu voto é favorável ao 

tombamento da Cidade Baixa de Salvador, conforme delimitação perimétrica e de 

entorno propostos pelo DEPAM. Submeto ainda ao Conselho as seguintes 

recomendações: que a Câmara Temática de Sítios Urbanos analise, com o apoio de 

assessorias especializadas e do DEPAM, a pertinência e a viabilidade de inclusão de 

diretnzes de intervenção nos processos de tombamento, e em que bases; que a 

Câmara Temática de Sítios Urbanos estude, com o apoio das assessorias 

especializadas e do DEPAM, a possibilidade de se conceber diretnzes para uma 

política de compensações de impactos ao patrimônio urbano, considerando as 

analogias cabíveis com a legislação ambiental; que o Município seja comunicado da 

decisão final quanto ao tombamento da Cidade Baixa, mencionando seus impactos e 

reiterando procehentos e atribuições para aprovação de projetos, e que o 



Município seja estimulado a conceber, em parceria com o IPHAN, um plano de 

futuro para a área, plano esse que dê suporte a uma estratégia de operações urbanas 

ou outro insaumento urbanístico capaz de produzir efeitos análogos. É este o meu 

parecer. Jurema Machado. Brasílía, 15 de outubro de 2009. O Presidente agradeceu à 

Relatora e concedeu a palavra ao Conselheiro Nestor Goulart Reis pros seguintes 

comentários: "Senhor Presidente, Senhores Conselheiros. Acredito que este seja um 

dos mais importantes processos já submetidos a este Conselho. Por isso mesmo, 

endosso o caminho sugerido pela a Conselheira Relatora de se ativar - não o que ela 

chama de Câmara de Sítio Urbanos - mas a que está informalmente em 

funcionamento, a Câmara de Arquitetura e Urbanismo. Estou entendendo que seja a 

mesma, inclusive solicitando ao Presidente que formalize essa criação, defina quem 

preside, quem responde pela ata, porque não pode ser informal desse modo. Se é o 

Conselheiro mais antigo, se é o mais jovem, mas devemos que ter uma regra formal 

para que chegue a este plenário um relato do que se passou e que conste em 

processo formalmente, com as responsabilidades definidas. Creio que é 

indispensável um recurso como este proposto pela Conselheira, porque a riqueza do 

material disponível é de tal ordem, a complexidade das questões é tão grande que 

exigiria um estudo aproíundado que, inclusive, torna difícil a tarefa quando ela é 

atribuída a um único Conselheiro. Trata-se da primeira cidade brasileira, e aquela 

que, por suas características, conservou alguns edifícios, ou às vezes apenas uns 

espaços de edifícios que existiram, dos quais nós temos documentos iconográficos, 

que nos informam sobre as construções mais antigas. Quando eu era estagiário e 

trabalhava às vezes em projetos do arquiteto Luís Saia, no Estado de São Paulo, e eu 

perguntava quais eram as informações sobre as casas dos séculos XVII ou XVI, ele 

dizia pode desistir, não existe mais nada, ele resolvia muito praticamente, dizendo 

que nada era possível. Nessa altura da vida, depois de muita pesquisa, eu já sei que 

não é exatamente assim, e sobre a cidade de Salvador com maior razão. Então, creio 

que isso exige um estudo aproíundado, que não seja protelatório da decisão, porque 

ela tarda, de muito. Apenas um ou dois aspectos acho que nós devemos destacar. E 

um deles procuro destacar, por uma coerência com minhas próprias pesquisas e 

trabalhos, em um dos cadernos do nosso laboratório sobre os conjuntos urbanos 
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brasileiros. Não vi em detalhes o trabalho do DEPAM, não vi em detalhes os 

trabalhos da Regional. Mas há muitos anos que, nos estudos urbanísticos, venho 

chamando a atenção para o fato de que a história, valorizando os séculos XIX e XX, 

a história das oligarquias, dos oligarcas brasileiros, passou por cima de uma série de 

coisas e uma que mais me espanta é a história dos conjuntos urbanísticos que foram 

totalmente esquecidos. Nós temos informações sobre Belém, sobre São Luís, na 

fase pombalina; uma das minhas orientandas fez doutorado exatamente sobre isso, 

mas temos poucos dados sobre os conjuntos urbanos das outras cidades, 

principalmente Bahia e Rio de Janeiro, ou Ouro Preto e outros lugares. Conjuntos 

de edifícios quase idênticos, mas não necessariamente idênticos, que eram fruto de 

um projeto maior do que o projeto de cada edifício, e que portanto era um projeto 

urbanístico especificamente. Hoje nós podemos dispor de dados sobre a origem 

desses projetos na Lisboa de fins dos anos 400, pouco anteriores à descoberta do 

Brasil, estarei publicando alguma coisa sobre isso em breve. Portanto, não era uma 

novidade para os portugueses e obviamente é com essa origem que foram tomadas 

as decisões sobre a forma de fazer o urbanismo colonial, que pouco tem a ver com 

aquele que se consagrou em Ouro Preto e que, na verdade, é uma feição urbanística 

peculiar do começo do século XIX, porque aqueles espaços foram refeitos. A feição 

da cidade do século XVI, do XVII, e do começo do XVIII deve ser recuperada de 

várias formas, e uma das formas é o estudo dos conjuntos urbanísticos de Salvador, 

que foram os mais importantes do Brasil. Aquelas plantas que nós publicamos de 

1714, de Salvador, aqui foram utilizadas pela Regional, mostram como na área dos 

jesuítas já estava sendo feito um estudo desse tipo, e a forma de apropriação foi 

estudada por Marcos Paraguaçu, um grande pesquisador baiano, no seu mestrado, 

depois no doutorado. A história desse avanço sobre o oceano existe, a Cidade Baixa 

praticamente não existia no momento da fiindação da Cidade Alta. E essa era a 

entrada da cidade de Salvador, esses conjuntos construiram um cenário que era visto 

do mar por quem chegava, era o cenário de Salvador. Isso foi esquecido e foi 

desprezado. Na minha juventude, quando visitei Salvador pela primeira vez fiquei 

deslumbrado com aqueles sobrados. E depois fui ler, até em livros de alguns autores 

importantíssimos, que não tinham importância, poderiam ser demolidos. Que um 



outro indivíduo de outra área julgasse assim eu entendo, mas realmente é espantoso 

o IPIWN não ter dado importância a esses fatos naquela época. E nesse esforço 

encontrei uma documentação muito rica sobre tratações semelhantes no Rio de 

Janeiro, esperaria que esse assunto fosse retomado na história do Rio de Janeiro 

também. Agora, no caso de Salvador nós temos dados muitos mais precisos. Nos 

últimos sete, oito anos, cada vez que vou a Salvador faço uma pesquisa na Cidade 

Baixa e constatei, surpreendido, que as fachadas de muitos edifícios foram 

refomadas no tempo do Seabra, mas que, na parte dos fundos, muitos deles 

guardam janelas, formas que nos permitem reconstituir a forma de muitos desses 

sobrados. Eles são documentos preciosos de um dos mais importantes conjuntos 

urbanísticos feitos no Brasil no período colonial, os mais antigos feitos com essa 

intenção. E do XVIII nos vem todo o crescimento dessa série, em si um objeto de 

tombamento fundamental. Esse assunto me preocupa porque não podemos tratar 

esse conjunto complexo que aqui foi destacado, apenas como uma série, ainda que 

algumas sejam realmente de determinados períodos, porque em determinados 

momentos grupos daqueles edifícios foram projetados para serem um conjunto, 

ainda há vestígios disto. Portanto, este é o principal exemplo do urbanismo do 

período colonial brasileiro. O IPHAN não pode ignorar este fato. Então, creio que 

no estudo desses aspectos nós deveríamos nos debruçar também sobre esta questão 

para a qual eu gostaria de dar uma contribuição apenas pelo o meu compromisso 

pessoal de vida, mas a complexidade geral é muito grande. Faria uma segunda 

ressalva, que é a seguinte: não é verdade que a preservação dos edifícios antigos da 

Cidade Baixa de Salvador causaram a decadência daquela área. O centro de São 

Paulo, que é recentíssimo, a Rua Marconi em São Paulo, da minha juventude, não é 

nem da minha infância, está absolutamente fechada e decadente. Áreas portuárias, 

centrais de Porto Alegre ao Rio Grande do Norte estão em decadência, isso não é 

um fenômeno particular. Devemos discutir medidas de ordem geral com o 

Ministério das Cidades, e trabalhar de mãos dadas no enfrentamento dessas 

questões. Que jamais, para não tombar, não preservar o patrimônio cultural, se use 

como argumento que o tombamento leva à decadência dessas áreas, porque áreas 

sem valor cultural estão igualmente em decadência em outras cidades, é inaceitável 
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essa argumentação. Não é verdade também que se permitirmos a elevação do 

gabarito em áreas como a do Hotel Hilton, por razões de princípio de urbanismo, 

que essa medida iria viabilrzar a sua recuperação. Muitíssimo pelo o contrário, 

subiria o preço de todos os outros terrenos e estimularia a demolição de todas essas 

casas, porque não é mais viável conservá-las, uma vez que se pode construir mais 

alto, o preço do terreno sobe, isto é uma questão de lógica de mercado. Então isso é 

altamente destrutivo. A possibilidade de fazer acordos com o Ministério das Cidades 

usando a legislação que em boa hora foi feita, que é o Estatuto das Cidades, 

depende de uma posição do Poder Público de evitar que isso seja canalizado para a 

especulação pura e simples, sendo que, no caso do Hotel Hilton, ele não constrói, 

ele promove capitalistas locais que constroem, ele aluga e faz como fez em São 

Paulo. Depois de certo tempo a área não lhe interessava e ele largou o edifício vazio 

por muitos anos no centro de São Paulo. Ele vai agravar a situação, porque não tem 

compromisso com a propriedade do edrfício, ele tem compromisso com a operação 

do hotel. Se ele não tira o lucro previsto, se despede, cumprimenta, vai embora e 

agrava a decadência da área. Então vamos ter claramente estabelecidas essas 

questões, mas isso não é um problema particular da cidade de Salvador; é um 

problema das mudanças urbanas devidas ao processo de urbanização que estamos 

vivendo, que tem relação inclusive com a dispersão. Os bairros mais ricos de São 

Paulo, de classe alta, Rua Bela Cintra, etc, estão perdendo população há 20 anos. As 

nossas cidades estão passando por processos de mudanças, as nossas e as do mundo 

com alguma dinâmica, que não tem nada a ver com a preservação do patrimônio. A 

nossa responsabilidade aqui não é resolver esses outros problemas econôrnicos, mas 

certamente a revalorização daquela baixada envolve projeto conjunto que considere 

turismo e outras atividades, até porque é excelente área, numa excelente e 

importante cidade, e Salvador se recuperou enormemente desde a minha mocidade. 

A cidade era absolutamente decadente naquela ocasião, nos anos 50, e vejo com 

prazer hoje que as avenidas de Salvador são muito melhores do que as de São Paulo. 

Vejo com muito respeito a transformação de Salvador, não há razão que não 

possamos pensar em conjunto com os Ministérios hoje aqui representados. Acho 

que essa é uma atribuição importante da Câmara, porque devemos suprir este 



Conselho de opiniões, sintetizando todas essas questões que a ilustre Relatora 

propôs. E felizmente ela termina por propor que a solução, o caminho seja o que 

realmente deve ser feito. Se fosse noutra cidade eu já acharia importante, mas na 

cidade de Salvador é fundamental fazer um estudo, urna discussão aprofundada e 

detalhada para rninimizar os erros e maximizar os acertos. É claro que existirão 

erros e acertos, mas isso não pode ser posto nos ombros de um ou dois, é um tipo 

de questão que exige um certo grau de consenso, porque vamos amar como 

cobertor de soldado, sempre alguma parte vai ficar descoberta. Nós não temos essa 

onipotência de resolver todas essas questões. Se fosse uma pequena cidade já não 

seria fácil, mas na cidade de Salvador o problema é complexo. Portanto, termino por 

dizer o que disse de início, para mim é uma das coisas mais importantes na história 

deste Instituto, é o pólo oposto daquele tombamento de Ouro Preto, de 1938, em 

que se escreveu até aonde a vista alcança. Mas me permitam fazer uma última 

observação. Discuti isso numa das nossas últimas reuniões com o Conselheiro Paulo 

Ormindo, que estava trabalhando conosco ainda. Ele estava preocupado com o 

último terreno da Vitória e estranhou que eu não estivesse me emocionando; 

respondx Não gosto de trabalhar sobre causas perdidas; quero saber o que vocês 

vão fazer da encosta verde de Salvador, porque já, já, algum empreendedor, algum 

corretor vai ter a idéia de ocupar, fazer um aterro, começar a construir prédios de 

trinta andares e esconder a encosta. Então, essas coisas devem ser resolvidas trinta 

ou quarenta anos antes. Acho que temos um campo enorme de discussão, e não 

creio que possamos realmente tomar uma decisão hoje, até porque eu gostaria de ler 

com muita atenção as contribuições da ilustre Conselheira porque, com todo o seu 

esforço de síntese, percebe-se que os problemas são enormes, exigem uma leitura 

muito mais detalhada, se não de todos nós, daqueles que profissionalmente têm 

mais envolvimento com isso. É um assunto que me interessa muito. Desde 2000, 

indo a Salvador, percorro sempre a Rua Mário Mendonça. Fotografei, tenho plantas, 

estudei quais são os edifícios mais antigos, eles têm frente de um jeito e fundo de 

outro, ainda é possível recuperar um pouco da documentação dos grandes 

conjuntos urbanísticos coloniais. É absolutamente inaceitável tratar esse assunto 

com se fosse um assunto de rotina. Então, endosso o pedido da Conselheira 



Relatora, acho que até ela poderia colaborar conosco no sentido de nós fazermos 

um estudo mais calmo de todo o processo, porque nós temos que ter vistas desse 

processo, ele é muito complexo. E podemos adtcionar alguma coisa, até de 

iconografia. E lhe diria que um dos dados que preciso está no Museu Imperial de 

Petrópolis, é um quadro que mostra um sobrado em Salvador, para lá do Cais do 

Ouro, com a feição dos grandes balcões de madeira de um metro e meio, dois 

metros, que existiam em Lisboa no século XV, que foram destruídos no XVI, e que 

o Marques do Lavradio mandou destruir em Salvador, segundo consta no livro do 

Professor de latim, o Vilhena. Há um quadro no Museu Imperial de Petrópolis que 

mostra um grande sobrado de três ou quatro andares na Cidade Baixa descendo da 

Ladeira do Taboão, que é exatamente o que existiu antes desses sobrados com a 

outra feição do urbanismo brasileiro, e como existia no Rio de Janeiro também, 

porque ele foi para lá e reclamou da mesma coisa. Então eu acho que é um terreno 

fertilíssimo, mas ele nunca esteve no foco deste Instituto, no passado. Está na hora 

de nós corrigimos isso e o grande exemplo é o de Salvador. Então, pediria ao 

Presidente que encaminhasse para a Câmara formalmente, porque agora se trata de 

um trabalho de Hercules, e os nossos colegas da Bahia esperam isso de nós. Espero 

que possamos dar o máximo de solidariedade a eles, porque não digo apenas que 

eles merecem, a cidade Salvador precisa disso, merece de todos nós. Obrigado." O 

Presidente tomou a palavra para as seguintes observações: "Obrigado Conselheiro. 
i 

Antes de passar a palavra eu quero fazer uma consideração. Na verdade essa 

proposta de tombamento da Cidade Baixa de Salvador é uma reação do IPHAN 

Aquilo que já foi dito anteriormente. Há uma ausência de política de preservação no 

aspecto fundamental, essencial da compreensão da cidade. É uma reação a um 

processo que, sob o nosso ponto de vista, vai degradar fundamentalmente alguns 

valores que estão ainda preservados na relação Cidade Baixa, Cidade Alta. O Plano 

Diretor que a Prefeitura aprovou em 2008, que estende o gabarito de cinquenta e 

um metros a uma área muito maior do que a área identificada como área já 

verticalizada, como um dos setores já verticalizados. Então, de uma certa maneira, 

esse tombamento implica imediatamente numa sobreposição, em mais uma posição 

com relação à legislajão urbana, e de uma certa melhora, coloca o IPHAN num 
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outro patamar de interlocução, dentro do processo de discussão da cidade, do 

crescimento e das intervenções na cidade de Salvador. A minha leitura é que há um 

universo de conhecimento que não está esgotado dentro dessa proposta. Acho que 

o Professor está absolutamente correto na hora em que levanta isso, até pelo 

significado, pela a importância histórica da Cidade Baixa de Salvador para o país, o 

que a Cidade Baixa de Salvador representou e ainda representa na história urbana do 

país. No entanto, queria observar que a proposta da Conselheira Jurema Machado 

era de considerar o tombamento, encaminhar para a Câmara Técnica um processo 

de aperfeiçoamento da normativa, por um lado; de um eventual mecanismo de 

compensação, por outro. Então era uma proposta de tombamento que, de uma 

certa maneira, coloca o IPHAN como interlocutor dentro do processo de discussão 

e de liberação de eventuais intervenções dentro da Cidade Baixa de Salvador. 

Comecei dizendo que era reativo porque quando da aprovação do edifício que, 

eventualmente, será o Hotel Hilton, a área envoltória de monumento tombado sem 

normatização nos deixava, sob o ponto de vista legal, em situação de fraghdade 

muito grande. Quer dizer, a aprovação do tombamento da Cidade Baixa coloca o 

IPHAN como interlocutor competente nesse processo de discussão, que será 

inevitável, da requalificação urbana da Cidade Baixa de Salvador. Então, entendi que 

a Conselheira Jurema Machado fez uma proposta de aprovação do tombamento e 

condução para a Câmara Técnica de duas questões: a compensação e nomatização. 

Entendi que a posição do Professor é protelar também a proposta de tombamento, 

é isso? O Conselheiro Nestor Goulart Reis, apesar de externar dúvidas sobre as 

alternativas, decidiu aguardar o final dos debates para se posicionar. Prosseguindo, o 

Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro Luiz Phelipe Andrès para os seguintes 

comentários: "Acompanhei com atenção detida todo o relato da Conselheira Jurema 

Machado e, como o Conselheiro Nestor Goulart Reis, também tive uma certa 

dificuldade de perceber toda a complexidade das questões que foram levantadas. 

Mas entendo que os tombamentos em suas primeiras aplicações têm tido um papel 

também de salvaguarda imediata, pelo poder que confere à instituição federal de 

sustar, no momento imediato, determinadas ações. Mesmo que este ato seja muitas 

vezes carente de uma normatização mais detalhada, têm contribuído ao longo da 



história para salvar muitos conjuntos importantes. Sempre me refiro especialmente 

ao que conheço mais, um universo restrito com o qual tive mais convivência, que é 

o caso de São Luís. E quando analisamos toda a sua trajetória no século XX, vemos 

que o tombamento feito pelo o IPHAN em 75, que consolidou uma série de outros 

atos anteriores que começaram 50, embora não tivesse sido rigorosamente 

normatizado e detalhado, e tenha deixado também algumas lacunas e algumas 

dúvidas e interpretações que suscitaram casos polêrnicos, no todo foi fundamental 

para evitar um desastre maior em São Luis no momento de concentração de riqueza 

que ocorreu naquela cidade a partir dos anos setenta, com o Projeto Carajás,. Hoje, 

está em andamento a rerratificação do perímetro em função do reconhecimento pela 

a UNESCO. Com a rerratificação, uma serie de exposições que acompanham os 

estudos certamente vão contribuir para a normatização mais detalhada e mais 

apurada daquele tombamento. Então, concordo com as colocações do Conselheiro 

Nestor Goulart Reis, mas olhando o passado sempre vejo o que esses tombamentos 

têm representado para outros conjuntos. Estou de acordo com a colocação da 

Conselheira Jurema Machado, de que devemos proceder ao tombamento como uma 

medida de salvaguarda imediata, com essas ressalvas de que fossem realizados os 

estudos de detalhamento, eu diria a normatização, mas que confua ao IPHAN neste 

momento de transformação que se avizinha a capacidade de sustar a destruição. As 

força que costumam promover a destruição dos bens mais caros do nosso 

patrimônio, como aconteceu em muitas cidades, inclusive na Avenida Paulista, são 

muito mais ágeis, muito mais velozes, muito mais poderosas mesmo, e sem nenhum 

tipo de complacência, de consideração, e de estudos tanto na questão ambiental, 

quanto na questão cultural. Enquanto nós que trabalhamos com a vertente da 

preservação, somos extremamente cautelosos, faz parte do caráter de quem estuda, 

de quem pesquisa, de quem analisa todos os pontos de vistas esse respeito às 

alternativas e às outras posições, que nós torna um pouco lentos e contribuiu para 

perdemos as batalhas. Penso que o ato do tombamento deve ferir como uma faca, 

deve ser agiessivo, deve dar à Instituição o poder de sustar, mesmo que depois 

estejamos em condições de discutir detalhes e normatizar, mas que ele seja usado 

como ferramenta emergencial. Considerando o que se apresenta nesse momento, e 



tomando como exemplo o caso do Corredor da Vitória, que foi muito penoso para 

todos e, como observou o Conselheiro Nestor Goulart Reis, quando se ocuparam 

dele já era uma causa perdida. Então, antes que a Cidade Baixa atinja esse ponto, 

minha opinião é de que o tombamento seja feito agora e depois sejam discutidas as 

condições de regulamentação. Obrigado". O Presidente agradeceu e passou a 

palavra ao Conselheiro Synésio Scofano Fernandes para as seguintes observações: 
(C Eu também entendo que o caráter da urgência, no caso especifico, é prevalente. 

Mas também comungo das preocupações do Conselheiro Nestor Goulart Reis. 

Então, na solução desse caso especifico, poderíamos adotar a posição de 

estabelecemos o tombamento e o entorno - e a nomatização seria discutida após 

um estudo mais profundo na Câmara Técnica e no DEPAM. Neste caso específico, 

concordo com o Conselheiro Luiz Phelipe Andrès dessa urgência de tomarmos uma 

decisão para tombar o bem e depois discutir as minúcias da questão. Mas também 

queria levantar uma outra questão que me preocupa, de maneira genérica, a 

recomendação incluída no brilhante relatório da Conselheira Jurema Machado de se 

colocar chetrizes de intervenção no bem tombado, de que todos os processos de 

tombamento deveriam ser acompanhados ou não de uma duetriz de intervenção. 

Acho que deveríamos refletir mais e depois voltar ao Conselho, porque tenho 

dificuldade de entender tombarmos e ao mesmo tempo admitirmos uma dwetriz de 

intervenção. Penso que poderia ser feito em discussão mais detalhada, mais 

profunda. Então quero sugerir que nesse caso específico, o assunto voltasse ao 

plenário do Conselho e, à luz dos estudos elaborados pela Câmara, nós 

decidíssemos sobre as conveniências da medida. Então, acho a questão da urgência 

prevalente, deveríamos tombar o bem e deixar a discussão das questões que o 

Conselheiro Nestor Goulart Reis, com toda a sua bagagem, todo o seu 

conhecimento, colocou. E na questão das diretrizes, que houvesse um estudo para 

ser apreciado depois pelo Conselho". Prosseguindo, o Presidente concedeu a 

palavra à Conselheira Jurema Machado pros seguintes informes: "Acho que cabem 

alguns esclarecimentos. Primeiro, acho que a apresentação do DEPAM não refletiu 

a profùndidade dos estudos que foram conduzidos dentro do IPHAN. Acho que ela 

foi extremamente sucinta, fiquei me perguntando se os Conselheiros estavam 



identificando o objeto e compreendendo a sua complexidade. Na verdade, esse meu 

parecer recupera alguns pontos, mas eu tinha um pressuposto de que a 

compreensão da área já teria sido dada pela a apresentação da área em si, 

independente da discussão de como intervir, com que perímetro, etc. Compreendo 

que esteja ocorrendo essa dificuldade de compreensão do objeto. Muito 

sucintamente eu queria destacar que a grande diferença entre as duas propostas: 

proteger apenas a área indicada em laranja sob a forma de tombamento, 

considerando o restante da área ocupada, que chega até o mar, como entorno, ou 

como entendia a Regional que aquele traçado implantado no século XX, onde estão 

edifícios altos, deveria também ser objeto de tombamento. Eu, particularmente, não 

tenho dúvida com relação a isso, entendo que não é objeto de tombamento, é 

objeto de entorno, com algumas edificações destacadas naquele conjunto porque o 

seu papel, nesse momento, é subsidiário da proteção do outro. Ou seja, ele não é um 

valor em si, porque inclusive a argumentação refere-se ao traçado urbanístico, e 

acho que o traçado urbanístico não tem um significado suficiente para justificar um 

tombamento, nem no ponto de vista histórico, acredito que não. Então do meu 

ponto de vista particular, tive a chance que os Conselheiros não tiveram de ler 

detalhadamente a informação sobre o bem e depois, inclusive, cotejar as duas 

propostas para refletir sobre elas, tenho a convicção de que a área que justifica o 

tombamento é a área em laranja e que a outra deveria ser entorno. Essa é a posição 

que está colocada no final, inclusive Conselheiro Synésio, com relação às diretrizes, 

sugeri que fossem analisadas pela Câmara, incluir ou não. Nesse caso, estou 

propondo que as diretrizes para o caso da Cidade Baixa de Salvador sejam 

deliberadas posteriormente por este Conselho, elas sequer foram concluídas, sequer 

foram discutidas com a Superintendência do IPWAN e com os órgãos locais de 

patrimônio que também têm uma atuação relevante naquela área. Estou 

considerando que esse caso de Salvador é emblemático o suficiente para que 

façamos uma reflexão de longo prazo. Devemos ter diretrizes no processo em 

tombamento? Para fazer medidas compensatórias, podemos deixá-las a critério do 

IPHAN ou vamos definir, ou contribuir com o IPHAN para que essas medrdas 

compensatórias sejam feitas com base em algum tipo de instrumento? A questão 
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posterior do destino desses imóveis do ponto de vista da preservação, a forma de 

abordá-los do ponto de vista da preservação não pode ser descolada de uma 

tentativa que chamo aqui de projeto de futuro. Foi a maneira mais sintética que 

encontrei para tentar esboçar um desenho dessa questão no futuro, porque alguns 

indicativos, no meu entendimento, seriam de compensações para demolição, porque 

acho que alguns edifícios ali poderiam dar chance de recuperarmos trechos da visada 

da encosta hoje totalmente perdida. Por mais que desejem defender a altura dos 

quarenta e cinco metros proposta pelo o escritorio de urbanismo que fez grandes 

contribuições para a cidade, esses quarenta e cinco metros representam hoje 

quarenta cinco mais seis, significam a perda da visão da encosta. Então esse é o meu 

parecer, não sei se esse entendimento prevalecerá no Conselho. Mas como podemos 

elevar à condição de um bem de valor nacional, uma área com uma ocupação que, 

no meu entendunento, aniquilou a visada da encosta. Eu não diria totalmente, 

porque existem clarões, existem, brechas. Então queria insistir na deliberação desse 

perímetro menor, ainda que, a partir de um estudo da Câmara Temática, ele possa 

voltar ao Conselho como proposta de inclusão do perímetro maior. Como eu havia 

dito no início, foi informação densa demais para compreensão de todos os 

Conselheiros, esse Plano Diretor ainda não teve efeitos, e dificilmente terá porque 

haverá um embate com o IPHAN, mas a diretriz desse Plano é admitir quarenta e 

cinco metros de altura da encosta até o mar, em tese. Então, na verdade é como se 

fosse um jogo. Se de um lado colocam uma carta muito alta é porque desejam que 

do outro lado o parceiro também coloque uma carta alta. Então, considero 

problemático o adiamento, ainda que venhamos a trabalhar na Câmara Temática no 

sentido de ampliar a área tombada". O Presidente agradeceu e passou a palavra ao 

Conselheiro Antônio Menezes Júnior pros segwntes comentários: " A l p a s  

palavras para consolidar idéias que vêm da nossa experiência enquanto observadores 

atentos dos processos de planejamento, de replanejamento que as cidades brasileiras 

vivenciaram nos últimos seis anos, sete anos, após advento do Estatuto das Cidades 

que atribuiu a todos os municípios brasileiros com mais de vinte mil habitantes a 

obrigatoriedade de estabelecer O seu marco de planejamento, de projeto de futuro. 

Em muitos casos bem sucedidos, em alguns casos nebulosos ou incompreendidos, 



em outros muito preocupantes. O caso de Salvador é realmente, emblemático, em 

funjão dessas tendências evidenciadas em vários estudos, os indicadores mostram 

crescimento econôrnico, crescimento populacional, expansão urbana, processos 

dinâmicos, extremamente difíceis de serem entendidos em metrópole desse 

tamanho. É surpreendentemente, na minha primeira reunião, surgir um assunto que 

tem uma interface com as preocupações de quem está pensando a cidade como um 

bem cultural e referência social, mas absolutamente questionada, desafiada a 

consolidar essas referências sem perda de conteúdo para o seu futuro. Foi possível 

aprender do belo trabalho aqui colocado, das idéias muito bem sistematizadas no 

parecer da Conselheiua Jurema Machado. Acho que agora é o momento em que 

devemos jogar forte. A palavra final da Conselheira Jurema Machado parece muito 

certa." O Presidente agradeceu e passou a palavra ao Conselheiro Marcos de 

Azambuja para as seguintes considerações: "Acho que estamos diante de um 

assunto que tem uma complexidade intrínseca, não foi tornado complexo pela 

vontade de ninguém. Ele tem a complexidade que deriva da natureza mesmo. Eu 

ouvi o relato da Conselheira Jurema Machado com grande prazer e com grande 

atenção, e concordo com que ela diz e propõe. O Conselheiro Nestor Goulart Reis 

acrescentou, como sempre, uma dimensão enriquecedora do contexto da 

historicidade, da importância, da necessidade de ir além, portanto inteiramente de 

acordo com ele. Terceira intervenção, me fez de novo estar de acordo com a idéia 

de que, nesse caso, o tombamento é emergencial, é liminar, é uma defesa 

indispensável, portanto eu creio que um tombamento imediato com o entendimento 

de que ele é seguido de toda uma série de estudos, medidas extensivas e 

aprofundadoras, é o bom caminho que, entendo, o Presidente também deseja e 

recomenda. Portanto a minha convicção é que devemos recomendar o tombamento 

logo, aprová-lo agora, porque o que foi dito é verdade, os empreendedores têm uma 

velocidade, têm uma motivação, têm um interesse, a velocidade deles é maior 

naturalmente que a de um colegiado que tem na reflexão amadurecida uma das suas 

características. Portanto, como proteção a nós mesmos e ao interesse público, creio 

que o tombamento se recomenda num entencbmento claro do que cbsse o 

Conselheiro Nestor Goulart Reis, nós devemos, a partir dele, fazer tudo aquilo que 



ele não contempla. Muito obrigado. Presidente" O Presidente agradeceu e passou a 

palavra ao Conselheiro Nestor Goulart Reis para os seguintes comentários: "A 

sugestão do Presidente de prosseguir nos debates foi útil porque me esclareceu. Se 

tombarmos o menos, podemos, como disse a Conselheira, fazer depois uma revisão 

para tombannos o mais. O meu receio é que a exclusão da parte mais recente do 

tombamento pudesse fragilizar a nossa defesa nessa área e garantisse uma 

verticalização ali, e pudesse prejudicar os demais. Mas realmente julgo um bom 

caminho esse que a Conselheira apresentou, nós tombamos nos termos como está 

apresentada. Iniciamos um estudo de regulamentação que, num caso complexo 

como esse, é absolutamente indispensável. Quando acresci a visão sobre os 

conjuntos urbanísticos foi apenas para que não tombássemos como uma somatória 

de prédios, seria preciso que o IPKAN reconhecesse esse aspecto, mas isso poderá 

ser feito no segundo momento quando, chegarmos à conclusão que ainda estamos 

frágeis contra essas pressões, estaremos livres para ampliar. O que não poderíamos, 

sem desmoralização, é reduzir as áreas de tombamento a posteriori, isto seria 

constrangedor, mas ampliar está ao nosso alcance. Desejava me sentir tranquilo 

quanto à sensação de responsabilidade que essa área nos dá, a muitos de nós. E 

creio que os procedimentos sugeridos estão perfeitamente corretos, me sinto 

tranquilo, acompanhar as manifestações dos colegas me tranqüihzou sobre essas 

questões. Então sou favorável à aprovação nos temos propostos". O Presidente 

tomou a palavra para os segumtes comentários: " Obrigado Conselheiro. Tenho a 

impressão de que, na verdade, em alguns casos é necessário sim que o Conselho se 

manifeste sobre as diretrizes, mas não necessariamente em todos os casos. Acho que 

depende, e certamente em todos os casos onde há um perímetro urbano protegido. 

Mas tenho a impressão também que o Conselho não deve chegar ao ponto de criar 

normativas, uma normativa deve representar uma estratéga de tentar um pacto 

junto a outros poderes que estão implicados na gestão de áreas urbanas. Então, em 

alguns casos específicos, devemos sim trazer ao Conselho. Considero a contribuição 

da Conselheira Jurema Machado essencial as dtretrizes de ocupação, de intervenção 

e principalmente das áreas envoltórias. Agora não necessariamente, e que sempre 

sirva, como a própria palavra diz, como uma diretriz para um processo de 
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negociação com outros agentes. Tenho a impressão que essa seria a melhor maneira 

de se encaminhar. Acho que é preciso regulamentar as Câmaras Técnicas, mas 

imagino também que as câmaras possam se auto regulamentar. Existe a Câmara 

Técnica no DPI que tem feito sua auto regulamentação, e decide quem é o seu 

relator. Elas devem ter a pauta definida com antecedência, devem ter os temas que 

discutirão, os insumos acessíveis é claro, também com muita antecedência, enfim 

precisamos criar uma sistemática de reunião, estamos tateando, ainda não se 

estabeleceu, estou entendendo assim. Então, é o caso fazermos um esforço que isso 

fique mais claro e existam condições de trabalho melhores no futuro. Inexistindo 

outros posicionamentos, coloco em votação a proposta contida no Processo no 

1.552-T-2008 para tombamento do Conjunto Urbano e Arquitetônico da Cidade 

Baixa de Salvador, no Estado da Bahia, nos termos do parecer da Conselheira 

Relatora. Não havendo manifestação contrária está aprovado, por unanimidade o 

tombamento do Conjunto Urbano e Arquitetônico da Cidade Baixa de  salvador,^ 

Estado da Bahia, a delimitação do entorno e as recomendações contidas no parecer 

da Relatora. O caso segmte é também um assunto de muito interesse para todos 

nós. Trata-se de um grande desafio para instituição, no caso específico da Marina da 

Gloria, mas na verdade o contexto é o Parque do Flamengo. É um grande desafio 

para o I P M N  a requalificação de uma determinada área do Parque cujo o projeto 

original não chegou a ser totalmente implantado. Depois da concessão, pelo 

Governo Federal, dessa área pública para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que 

posteriormente transferiu a cessão dessa área pública a um empreendedor privado, 

ocorreu um processo de privatização de um espaço cujo projeto, protegido e 

tombado, era realmente um parque, um espaço público. Por outro lado, estarnos 

também diante da situação em que um uso determinado para aquela área, o uso 

marina, necessita de um processo de qualificação, de modernização, e agora mais 

acentuado. Vivemos essa Cllscussão na época dos jogos Panamericanos, e tudo 

voltou à baila diante da escolha da Cidade do Rio de Janeiro para sediar as 

Olimpíadas. No meu ponto de vista, essa escolha pode ser fator de desenvolvimento 

para a cidade, um fator de qualificação da cidade e particularmente do seu 

patrimônio cultural. Foi feito um projeto pela Prefeitura do Rio de Janeiro, já 



apreciado pela Cârnara Técnica, imagino que um dos seus membros queira dar o seu 

relato. Imagino também que a escolha do Rio de Janeiro para sede da próxima 

Olimpíada dá à cidade maior visibilidade, mas por outro lado possibilita uma 

reflexão muito apurada de usarmos essa circunstância como uma estratégia para a 

requalificação mais ampla do Parque do Flamengo. Queria iniciar essa reflexão com 

o relato dos processos judiciais sobre o caso da Marina, e depois um relato da 

reunião da Câmara Técnica". O Conselheiro Breno Neves pediu a palavra para fazer 

as seguintes ponderações: "Senhor Presidente, estou preocupado com a entrada 

desse tema em nossa pauta. Nós somos um Conselho Consultivo. Em reunião que 

tivemos no Paço Imperial, esse tema foi levado para nós. E acho que devemos, 

antes de mais nada, definir como está entrando em nossa pauta. Ele está entrando 

na nossa pauta com um principio de conhecimento e não de deliberação. Quer 

dizer, nós precisamos estar com isso muito claro. Acho que todos os outros 

Conselheiros receberam um pedido da Associação de Amigos do Parque do 

Flamengo. Isto é muito importante, é um tema complexo e ao mesmo tempo difícil 

para o IPHAN e para todos como Conselheiros, estamos solidários em que o 

IPHAN chegue a uma solução. Há uma complexidade jurídica com referência à 

propriedade da área do Parque do Flamengo, às licenças concedidas pela Prefeitura, 

tudo isso tem um aspecto jurídico muito complexo. Então não deve haver decisão 

porque, inclusive, não temos documentos em nossas pastas. Então precisamos 

definir, antes de iniciarmos, a que termos nós estamos examinando essa questão do 

Parque do Flamengo. Porque não podemos deliberar sobre um assunto sobre o qual 

não temos massa critica suficiente no momento. A minha preocupação é só nesse 

sentido." O Presidente tomou a palavra para as seguintes considerações: "Obrigado 

Conselheiro. Penso que não é o caso de haver deliberação nenhuma, não há 

maturidade para isso. É apenas um informe daquilo tudo que está acontecendo. 

Tentei tornar claro na minha introdução a possibilidade de ser um instrumento de 

qualificação daquele espaço. Na verdade temos um desafio, porque não foi 

executado todo o projeto original. E, hoje, há uma possibilidade de não existia 

problema financeiro para que haja um processo de qualificação. Assim, está em 

nossa mão, na mão do IPHAN e na mão desse Conselho, determinar as diretrizes 



que esse processo terá. Acho que é uma oportunidade. Alguns princípios, no meu 

ponto de vista, são inegociáveis: a garantia que permaneça como espaço público, 

que os valores do projeto paisagístico e arquitetônico do Parque do Flamengo não 

se percam. Então, acho que há duas questões centrais que devem nortear esse 

processo de negociação. Essa é minha opinião que estou adiantando, mas entendo 

isso como um processo que exigirá muita sensibilidade e capacidade de negociação 

da nossa parte. O Presidente passou a palavra ao Procurador Geral do IPHAN, 

Antônio Fernando Alves Leal Néri para o seguinte relato: "Boa tarde Senhor 

Presidente, boa tarde Conselheiros, boa tarde dirigentes do IPHAN, corpo técnico 

aqui presente e a audiência que esta assiste. O Senhor Presidente do IPHAN me 

pediu para fazer um relatório das principais ações que envolvem a questão da 

Marina da Glória. Antes de entrar propriamente nessas ações, eu gostaria de dar um 

breve relato do processo de tombamento do Parque do Flamengo, para que 

possamos ter uma compreensão sobre o caso e um alcance dessas ações. O Parque 

do Flamengo, local onde se situa o complexo da Marina da Glória no Rio de 

Janeiro, foi tombado no ano de 1965 pelo Conselho Consultivo do Patrirnônio 

Histórico e Artístico, em razão do seu excepcional valor paisagístico, por meio de 

Processo de Tombamento no 748-T-64. O tombamento compreendeu não só os 

terrenos e construções representadas na planta anexa ao Processo no 748-T-64, mas 

também a área marítima até 100 metros da praia, em toda a extensão do parque, a 

fim de evitar ali construções que pudessem sacrificar a beleza do conjunto tombado. 

Em 2 de julho de 1979, por meio do Decreto n083.661, o então Presidente João 

Figueiredo autorizou o Serviço do Patrimônio da União - SPU, a ceder sob o 

regime de aforamento ao Município, um polígono 105.890 metros quadrados, cuja 

destinação seria, de acordo com o artigo 2" deste Decreto, a construção, pelo 

concessionário, do complexo Marina - RIO, no prazo de dois anos, a contar da data 

de assinatura do contrato de cessão, a lavrar-se em livro próprio do Serviço de 

Patrimônio da União. Em 1996 o Município do Rio de Janeiro instaurou 

procedimento licitatório para concessão da área, sendo vencedora a única 

concorrente a Empresa Brasileira de Terraplanagem e Engenharia - EBTE, que 

firmou, então, com o licitante, o Contrato de Concessão no 1.713/1996, para porte 
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de capital e investimento administrativo para a revitalização da área da Marina da 

Glória. Em 1998 a concessionária da área elaborou e submeteu ao IPHAN o 

referido projeto para construção do complexo Marina - RIO, que, entretanto, não 

correspondia com o plano original do Parque do Flarnengo, de autoria de Affonso 

Eduardo Reidy e Roberto Burle Marx. O assunto, por sua relevância, foi submetido 

à apreciação do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural em sua 16" Reunião, 

realizada em novembro de 1998, quando o colegiado corroborou a decisão levada a 

efeito pelo tombamento em 1965, reconhecendo, portanto, que fossem 

considerados "non aedificandi" todos os terrenos cuja ocupação não tivesse sido 

prevista no plano original do arquiteto Affonso Reidy e Roberto Burle Marx, 

reafmando-se, pois, o aprovado por aquele Colegiado em sua 134" (centenária 

trigésima quarta) reunião realizada em 19.08.1788. A Empresa Brasileira de 

Terraplanagem e Engenharia S/A - EBTE, inconformada com a decisão do 

Conselho Consultivo, resolveu ajuizar Ação Ordinária com pedido de antecipação 

de tutela - Processo no 77.0024597 - 0, que tramitou na 11" Vara Federal da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro, em face primeiramente da União Federal e depois 

também do IPKAN. Na inicial, a autora alegou que a União Federal ao perrnitir por 

meio de Decreto no 83.661, de 02.07.1979, o aforamento da área pelo o Município, 

tal fato havia ensejado o cancelamento do tombamento; alegou, ainda, que a decisão 

do Conselho Consultivo ao declarar como "non aedificandi" todos os terrenos cuja 

ocupação não tivessem sido prevista no plano original dos arquitetos Affonso Reidy 

e Roberto Brule Marx implicaria no pagamento de indenização, bem como teria 

ocorrido uma desapropriação da área sem o devido processo legal. Além disso, o 

polígono destinado à Marina da Glória não deteria conteúdo artístico, histórico 

cultural o que infirmaria a decisão da Autarquia Federal. Dessa forrna, a EBTE 

solicitou ao juiz "a quo7' que fosse declarado o direito da demandante em construir 

na área denominada complexo Marina - Rio, e que fosse declarada a impossibilidade 

do IPHAN em decretar o polígono destinada à Marina da Glória como área "non 

aedificandi", subordinada a construção na área ao zoneamento municipal. O juiz de 

primeira instância deferiu essa tutela antecipada, permitindo a construção pela 

EBTE de obras provisórias no local chamado complexo Marina - Rio. O IPHAN 
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interpôs recurso que foi indeferido pelo Tribunal Federal de 2" Região; nessa 

decisão o Órgão Julgador entendeu que a antecipagão de tutela não causaria prejuízo 

irreversível, na medida em que previu o desfazimento das obras, em caso de a ação 

vir a ser julgada improcedente. Em sua peça de defesa (contestação) o IPHAN 

demonstrou a improcedência das alegações da autora, sustentando em síntese o que 

o Decreto no 83.661/79 não poderia promover o cancelamento do Tombamento do 

Parque do Flamengo, visto que existe legislação própria tratando dessa matéria que 

exige pronunciamento expresso do Conselho Consultivo acerca do cancelamento do 

tombamento, e posterior ato presidencial direcionado exclusivamente para esse 

propósito, o que decididamente nunca existiu. Outrossim, a execução de 

intervenções arquitetônicas nas áreas especialmente submetidas à proteção do 

Decreto-Lei no 25/1937 exige autorização previa do IPHAN, independentemente 

do teor de posturas municipais. Além disso, não deveria ser paga a indenização em 

razão da declaração da área como "non aedificandi" porquanto o terreno pertence à 

União, ainda que cedido ao município do Rio de Janeiro, e não teria ocorrido 

desapropriação da área em razão dela ser bem da União Federal. Em 5 de setembro 

de 2006 foi publicada sentença prolatada pelo Juiz Fabio Cesar dos Santos Oliveira, 

favorável ao IPHAN, revogando a antecipação de tutela anteriormente concedida, 

suspendendo as obras na Marina da Glória, submetendo a essa Autarquia a 

apreciação de todo e qualquer projeto para o local, e estabelecendo multa diária no 

caso de continuidade da construção. É importante mencionar que depois houve um 

embargo de declaração, por parte da prefeitura, pedindo esclarecimento sobre o 

alcance dessa decisão, e o Juiz em outra sentença h o u  o seguinte posicionamento: 

Que fosse realizada a demolição das obras realizadas com base na tutela antecipada, 

mas sem autorização do IPHAN, restabelecendo-se a paisagem e a estrutura natural 

anteriores à referida decisão, no prazo de 6 meses a contar do trânsito em julgado da 

sentença, sob pela de pagamento de multa diária no valor de R$ 50 mil reais, ou seja, 

por meio dessa sentença, foi fixado um prazo para que aquelas construções que 

foram feitas, inicialmente com a aprovação do r. Juízo, fossem demolidas, 

restaurando a situação ao estado inicial. Para isso, se teria o prazo de 6 meses a 

contar do trânsito em julgado da sentença. O Município do Rio de Janeiro e a 
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EBTE recorreram dessa decisão, sendo que o Tribunal Regional Federal da 2" 

Região, no julgamento ocorrido em 12.08.2009, manteve a decisão judicial de 

primeiro grau. Noutras palavras, manteve a competência do IPHAN em apreciar e 

aprovar quaisquer projetos referentes à área protegida do Parque do Flamengo. 

Além disso, foi mantido o prazo de seis meses após o trânsito em julgado para a 

demolição das obras construídas com base na decisão proferida pelo Juiz de 

primeira instância. Esse é o principal processo que se tem envolvendo o IPHAN e a 

Marina da Glória. No entanto, existem duas ações populares que também são 

importantes nessa questão que, embora o 1PH;IN não seja parte, figura a União 

Federal. A primeira é a Ação Popular no 99.0059982-9 que tramita na 11" Vara 

Federal, sendo autores Antônio Sergio Macedo e outros e figuram como réus: a 

União Federal, o Município do Rio de Janeiro, a EBTE, a Marina da cidade e 

outros, a mesma tem por objetivo a desconstituição: do contrato de aforamento da 

Marina da Glória, celebrado entre a União Federal e o município do Rio de Janeiro; 

e, do contrato de concessão de uso e da exploração dos serviços com finalidade 

comercial entre o município do Rio de Janeiro e Empresa Brasileira de 

Terraplanagem e Engenharia S.A. O processo encontra-se na sua fase decisória, não 

tendo ocorrido, ainda, a prolação de sentença. A outra ação popular tramitou 

inicialmente na justiça estadual, e agora está na Justiça Federal. É uma ação de 99, 

mas como foi deslocada recentemente para a Justiça Federal, ela recebeu o no de 

2008.51.01.011503-7, em trâmite na 28" Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro, em que são autores: Eunice Ponte Luz e outro e réus: a União Federal e o 

Município do Rio de Janeiro. Nessa ação os autores alegam que o projeto de 

ampliação do complexo da Marina da Glória iria suprimir a área verde do parque, 

bem como promover o corte de árvores e suprimir a faixa de terra destinada aos 

banhistas, da praia denominada "Prainha". Atualmente, o processo está na sua fase 

de instrução. São essas as principais ações que existem em relação à Marina da 

Glória, as quais realmente demandam estudo tanto jurídico, quanto da área técnica, 

para a construção de um caminho possível para solucionar as questões afetas à 

preservação do patrirnônio cultural concernentes à área da Marina da Glória." 

Questionado pelo Conselheiro Synésio Scofano Fernandes, o Procurador Antônio 
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Fernando apresentou os seguintes esclarecimentos: " No âmbito do judiciário há 

decisões liminares e a sentença. Então foi uma decisão liminar, essa que permitiu a 

construção de obras provisórias na Marina da Glória; o IPHAN entrou com agravo 

de instrumento, que é um recurso, só que esse recurso foi indeferido, foi mantida a 

decisão inicial. Posteriormente, a sentença reformou a decisão que permitia a 

construção dessas obras. A sentença do Juiz de 1" instância foi levada ao tribunal e 

foi mantida." Prosseguindo o Presidente passou a palavra ao Conselheiro Nestor 

Goulart Reis para fazer o seguinte relato: "É apenas uma breve memória dos 

resultados da reunião da Câmara de Arquitetura e Urbanismo realizada no dia 8 de 

outubro de 2002, no Palácio Capanema. Os quatro Conselheiros presentes 

recomendaram o exato cumprimento da linha Iwlite da área não edificante já 

existente anteriormente. Em segundo lugar, consideraram também conveniente 

recomendar que os projetos complementares previstos, como o deque e outros 

serviços, sejam realizados na área não tombada e nos locais adjacentes, hoje com 

usos não compatíveis com os previstos no projeto de Burle Marx e Affonso Reidy, 

em boa parte degradados, o que poderá ser muito conveniente para o seu 

aproveitamento como preparação para as Olimpíadas, porque a área está, 

obviamente, degradada, área não integrada ao Parque. A sessão foi aberta pelo o 

Diretor do DEPAM, arquiteto Dalmo Vieira Filho, estiveram presentes os 

Conselheiros Italo Campofiorito; Marcos Castrioto de Azambuja; Roberto 

Bortolotto e Nestor Goulart Reis. É muito simples, nós achamos que seria 

extremamente inconveniente abrir exceções em relação a esses princípios de 

tombamento e de regulação do tombamento, em áreas non aedificandi e áreas 

tombadas em sua integridade. Isto em relação ao que foi mostrado, que era um 

conjunto de obras complementares para viabilrzar a utilização de barcos, e ao 

assunto que nos foi explicado pelo o Diretor do DEPAM, nós compreendemos. 

Mas nos pareceu que seria fundamental evitar infringir uma norma de caráter geral e 

que seria importante, sendo do interesse da cidade e do evento, fazer uma 

aproximação com o Serviço do Patrimônio da União para correção das distorções 

existentes, onde deveriam estar clubes de remo estão instituições particulares hoje 

com outras finalidades, portanto há áreas grandes adequadas para isso, e aquela 
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extremidade que tem uma bela vista acessível ao público está degradada, caberia de 

cena forma complementar o Parque, mas sem infringir as normas de tombamento, é 

um princípio. Se nós aceitamos que se possa quebrá-las neste caso, estaremos 

aceitando quebrá-las em todos os outros casos. Como é o momento em que todos 

podemos trabalhar conjuntamente em beneficio de projetos de interesse geral, não 

parece difícil encontrar caminhos para resolver aquilo que foi sugerido para a 

melhoria da condição local. Não nos permitirnos fazer comentários sobre o restante, 

como o enrocamento, até por não ser do nosso conhecimento técnico como seriam 

essas outras questões. Nós nos Illnitamos a recomendar o respeito às normas gerais 

de tombamento, foi isso o que concluímos." O Presidente agradeceu e passou a 

palavra ao Diretor do DEPAM para a seguinte complementação: "Acho que o 

Conselheiro Nestor Goulart relatou precisamente o entendimento dos quatro 

Conselheiros presentes na reunião, o que eu poderia fazer é contextualizar um 

pouco essa demanda e as interlocuções tidas com a Prefeitura Municipal do RIO de 

Janeiro no que se refere à obra acatada. Partindo das deliberações dos quatro 

Conselheiros presentes na reunião da Câmara entendemos, basicamente, que não 

construir na área considerada non aedificandi do Parque passa a ser uma premissa 

aos projetos apresentados. Evitar que á área se torne uma área excludente, o 

Presidente do IPHAN também se referiu a isso, que o espaço público esteja 

garantido. Foi uma premissa muito debatida na primeira reunião, também 

entendemos que ela seja uma premissa para o projeto a ser apresentado pela 

Prefeitura. Garantir os valores paisagísticos e urbanísticos, também citado pelo o 

Presidente, é uma premissa relacionada com o tombamento. O Professor Nestor 

Goulart Reis se referiu à qualificação de parte da área, ao fato de estar estagnada, ao 

fato de existirem espaços previstos para uso público e relacionados com os espelhos 

d'água da Marina que foram desvirtuados ao longo do tempo. Esse patamar então 

de uma qualificação da área também nos parece plenamente atendido, foi reforçada 

na reunião do Presidente do IPHAN com o Prefeito do Rio de Janeiro, 

posteriormente. Então essa qualificação geral da área e não apenas da circunferência 

do espelho d'água também passa a ser meta. A questão básica trazida como desafio 

ao IPHAN, e precisa ser trazida com muita ênfase ao Conselho, é trabalhar uma 



área tombada com essa significância, com esse valor, com essa excepcionalidade, 

como relacioná-la com os processos de modernidade que uma cidade do porte 

marítirno do Rio de Janeiro precisa necessariamente enfrentar. Então, tomadas essas 

premissas, estabelecidos esses parâmetros, parece que há realmente um campo 

amplo para que o interesse público, tanto na preservação como no uso, seja 

garantido através desse processo." Prosseguindo, o Presidente passou a palavra ao 

Conselheiro Jéferson Dantas Navolar para os seguintes comentários: "Sob pena de 

ser redundante, peço perdão aos Conselheiros se assim for, mas por ser a primeira 

vez em que estou presente, mas não posso deixar de ressaltar a afinidade dos dois 

temas tratados em pauta até o momento. A aproximação das questões do 

tombamento, principalmente os de nível federal, com as gestões urbanas e com as 

legislações de planejamento urbano. Como bem colocou a Relatora do processo 

anterior, Conselheira Jurema Machado, há necessidade de inovação, há uma 

urgência que este tema venha a ser detalhado pelas Câmaras Técnicas, pelos 

qualificados profissionais do IPHAN. Mas gostaria de reafirmar o imediatismo deste 

trato, isto mereceria talvez um grande seminário, Presidente. Essa questão tem se 

repetido em municípios pequenos, em municípios grandes e aproveitando a 

presença do representante do Ministério das Cidades, esta situação se avolurna e se 

incrementa a partir da implantação do Estatuto das Cidades, que estabelece as 

funções sociais da cidade e claramente, textualmente colocado em lei, a apresentação 

do patrimônio histórico arnbiental como uma delas. Então esta divisão de 

responsabilidades entre os níveis federal, estadual e municipal, hoje, é uma realidade 

prevista em lei. Então vejo que há uma oportunidade maravilhosa e se não a 

tivermos perdido, porque a maioria dos planos diretores já têm sido implantados, é 

um tema muito atual e muito instigante, muito presente. Acredito que mereça um 

trabalho maior dos colegas do IPKAN. Obrigado." O Presidente retomou a palavra 

para as seguintes considerações: "Concordo absolutamente com as decisões, com as 

recomendações elaboradas na reunião da Câmara Técnica e eu, coincidentemente, 

tinha no dia seguinte uma reunião com o Prefeito do Rio de Janeiro. E era uma 

reunião para discutir uma estratégia diante dos projetos de qualificação do centro da 

cidade para as Ohpíadas. Fui recebido com uma frase dele que me animou muito: 



que se estivessem de fato convencidos de que o Rio ganharia a indicação não teriam 

feito uma concentração tão grande dos projetos na Barra da Tijuca, que fará o que 

puder no sentido da reversão desses projetos dentro de uma estratégia qualificação 

do centro da cidade. Então a reunião começou muito bem a partir dessa frase. E eu 

levantei as questões todas. O Prefeito não tinha conhecimento do processo todo da 

Marina da Glória. Coloquei que, na verdade, foi feito um afrontamento ao IPHAN, 

porque a Prefeitura do Rio de Janeiro entrou com uma ação judicial arguindo o 

instituto do tombamento e a competência do IPHAN de dar licença sobre essa área. 

Então isso demarcou, de uma forma muito clara, uma proposta de parceria com a 

Prefeitura do Rio. E já coloquei para a Prefeitura então a posição da Câmara 

Técnica, de tentar revalorizar o Parque e principalmente fazer uma intervenção 

sobre as áreas subutilizadas. Ele imediatamente se animou com a hipótese de 

enfrentar o problema dos clubes de remo. O Conselheiro Marcos de Aaambuja 

acabou de me informar que o Vasco da Gama é o único que funciona, e o Prefeito é 

vascaíno. Então quis fazer esse relato, porque se estabeleceu hoje um patamar 

Iferenciado de negociação e de parceria, e acho que dependerá muito da nossa 

sensibrlrdade, de saber usar esse momento e saber usar essa singularidade, essa 

excepcionalidade dos jogos Olímpicos para fazer com que a Cidade recupere um 

valor paisagístico, que é um valor de espaço público em processo de degradação. 

Essa é a minha leitura, e o meu relato. Entendo que fzemos agora uma espécie de 

relatório do processo extremamente importante para a história do patrimônio no 

Brasil. E mais importante agora porque acabamos de entregar para a UNESCO o 

dossiê da candidatura do Rio de Janeiro como Patrimônio da Humanidade, dentro 

da categoria paisagem cultural, defende que determinados marcos são essenciais para 

a construção desse conceito: o Jardim Botânico e o Parque do Flamengo, 

principalmente. Então, é absolutamente fundamental usarmos esse momento como 

qualificação desses valores, além de valor nacional, tem um valor excepcional para 

humanidade." O Conselheiro Marcos de Azambuja pediu a paIavra para o seguinte 

comentário: "Muito brevemente, Presidente. Primeiro, obrigado e parabéns pela 

gestão junto ao Prefeito. A minha única idéia, não chega nem a ser uma sugestão, 

seria oportuno, em algum momento, uma memória sua ao Prefeito do Rio reunindo 



todas essas informações, dizendo o que foi dito agora: que o IPHAN gostaria, no 

que se refere ao Parque do Flamengo, levando em conta os jogos Ohpicos  e a 

possibilidade do Rio como Patrirnônio da Humanidade, de ter regras do jogo claras. 

Em suma, fazê-lo um aliado natural daquilo que convém à cidade, ao sucesso dele 

como Prefeito e ao sucesso dos jogos Olímpicos. Eu creio que há espaço, talvez é o 

momento de uma comunicação sua a ele, sob forma de uma ~rganização do 

pensamento para que ele passe a ser - porque ele é assediado por interesses, pressões 

aqui e acolá - de modo que ele tivesse uma moldura conceitual para saber aquilo que 

nós achamos, o que está sendo feito. Portanto, uma palavra sua adicional, para que 

fique registrado todo isso, e ele absorva essas idéias. Muito obrigado." O Presidente 

retomou a palavra para a seguinte manifestação: "Muito obrigado pela sugestão, 

Conselheiro. Acho que devemos fazer isso, podemos fazer, combinamos um passo 

seguinte, uma reunião onde nós vamos expor nossa posição para a Secretaria de 

Urbanismo e para o Instituto Pereira Passos que irão rever a proposta, rever o 

procedimento já diante de uma nova perspectiva que é a requalificação do Parque, 

da área como um todo. Podemos entrar em nosso último ponto de pauta, é um 

pedido de autorização para saída de uma obra de arte do país. Passo a palavra ao 

Conselheiro Marcos de Azambuja Relatou do processo. O Conselheiro Marcos de 

Azambuja tomou a palavra para a leitura do seu parecer e para as seguintes 

considerações: 'Tresidente, obrigado. Eu tenho aqui o meu parecer, eu vou lê-lo, é 

uma página e meia. O que é importante nele, eu creio, são as referências que faço a 

datas. Conceitualrnente não é importante. Peço atenção, ao ler sublinharei como se 

fosse por ênfase, aos aspectos de datas. O meu parecer é o seguinte: 'Recebi na tarde 

de ontem, dia 13 de outubro, o processo no 0809-T-68, vol. 197 / 

01458.001193/2009-57 que trata do pedido de autorização para a saída do Brasil da 

obra: "Banhista enxugando a perna direita", de Pierre-Auguste Renoir, de 

propriedade do Museu de Arte de São Paulo (MAS!?) e que integrará a exposição 

temporária: Renoir au XXe Siécle" a ser realizada entre 21 de semtembro de 2009 e 

4 de janeiro de 2010 no "Grand Palais", em Paris. 1. O embarque da obra em 

questão estaria previsto para o dia 15 de setembro de 2009 e o retorno ao país para 

até o dia 4 de fevereiro de 2010. 2. O projeto orignal previa que a obra, depois de 



exposta em Paris, viajaria para os Estados Unidos onde seria exibida no "Los 

Angeles Country Museum of Art" e no "Philadelphia Museum of An", instituições 

ambas que desistiram do projeto de receber o quadro do MASP alegadamente pelo 

alto valor do seguro para a proteção dessa obra. 3. O entendimento, agora, como 

expresso no parecer da Coordenadora do DEPAM, Senhora Izabel Serzedeilo, 

datado de 6 de outubro corrente, é de que a obra será apenas exposta em Paris. 4. A 

leitura do processo mostra que todas as exigências para a autorização da partida da 

obra, com a segurança adequada, foram tomadas e que o estado de conservação da 

obra permite o seu deslocamento. 5. O problema reside em que, pela leitura das 

peças que formam o processo, a obra já deixou o Brasil faz quatro semanas e já 

integra a mostra no "Grand Palais" desde o dia 21 de setembro último. 6. Entendo, 

assim, que este meu parecer é apenas uma formalidade "ex post facto". Em 

pareceres anteriores dlsse o que aqui reafwno; a consulta tem que ser feita com 

suficiente antecedência para que este Conselho possa se pronunciar em tempo hábil 

e sem que nosso parecer, como disse antes, seja uma formalidade. 7. Minha 

experiência é a de que as grandes exposições internacionais de arte são programadas 

com anos de antecedência, que não há motivo aparente para que o assunto chegue a 

nós com todos os prazos vencidos. 8. Não teria razões de fundo para embargar o 

empréstimo da obra e faço as considerações acima para que, em oportunidades 

futuras, sejam outras as circunstâncias dentro das quais se peça a anuência deste 

Conselho. Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2009. Marcos Castrioto de Azarnbuja." 

O Presidente passou a palavra à Gerente de Bens Móveis, Vivian Diniz, para os 

seguintes esclarecimentos: "Agradeço a oportunidade de esclarecer que a obra não 

foi enviada. E o mesmo estranhamento do Conselheiro é o meu. De acordo com 

informações do MASP, a obra ainda não foi enviada porque precisa da autorização 

do IPHAN." O Presidente tomou a palavra para as seguintes considerações: 

"Obirgado. Na minha leitura é um direito do MASP pedir autorização para a saída 

de obras. Se o Museu acha que tem sentido a obra se incorporar a uma exposição na 

metade é um problema dos organizadores e do MASP. O problema fundamental 

nosso é ter uma política com relação às saídas de obras do país, essa é uma 

preocupação que, no caso dos museus, precisamos compartilhá-la com o recém- 



criado IBRAM. No caso especifico do MASP, que tem nos causado uma série de 

problemas, nós tentamos atenuar esse processo estabelecendo um acordo onde a 

preocupação fundamental era evitar que obras ficassem muito tempo fora do país, 

obras que são patrimônio nacional. Então estabelecemos um princípio que essas 

obras ficassem no país o dobro do tempo que ficaram no exterior. Um patrirnônio 

nacional só tem sentido se tiver uma fruição desse patrimônio no país. Então esse 

foi um acordo preliminar, porque no caso excepcional do MASP há um problema 

sério. O problema de manutenção do museu. O empréstimo de obras para essas 

exposições tem servido como uma moeda de troca num processo de financiamento 

do museu, não podemos negar isso, não podemos impedir que o museu consiga 

fazer exposições internacionais, mas precisamos garantir por outro lado a fruição 

dessas obras pelo público brasileiro. Esse foi um acordo preliminar imaginado, é 

preciso estabelecer critérios, acho que é um desafio colocado para o IPHAN em 

relação a todo o patritnônio nacional, e para o Instituto de Museus com relação à 

política no país, à política de exibição dessas obras nos museus brasileiros. No caso 

do IPHAN, precisará ser enfrentado pela Câmara dos Bens Móveis. É premente, 

porque o acordo que fizemos com o M S P  está tratando de maneira bastante 

simples um problema que realmente tem muita complexidade." O Conselheiro 

Nestor Goulart Reis tomou a palavra para as seguintes considerações: "Presidente, 

mesmo considerando todas as dificuldades apresentadas, uma votação nossa 

representa uma concordância, e uma concordância com uma incongruência é 

sempre um constrangimento. Amanhã dirão: mas que Conselheiros simpáticos, 

distraídos, ninguém percebeu nada, emprestaram um quadro para uma exposição 

perto do encerramento. Quer me parecer que a situação é tão esdrúxula que 

caberiam duas medidas; a primeira era uma comunicação por escrito do Presidente 

ao Presidente do MASP, pedindo que ele esclareça o que houve, porque ele está 

mandando um quadro para uma exposição que está terminando; em segundo lugar, 

se a situação for perfeitamente esclarecida, nós não estamos aqui para impedir que 

as obras de arte circulem. O Presidente, com a nossa concordância, libera mas 

libera; após esclarecer uma situação tão estranha e por escrito, não é por telefone. 

Nós perguntamos por escrito e eles respondem, por escrito, que mistério é esse. O 
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Presidente terá então todo o discernimento para saber o que responde, mas nós 

devemos estar amanhã com a documentação de que estamos acompanhando isso, 

não é um local de dizer amém, já houve essa situação anterior. Acho um pouco 

estranho que um museu brasileiro, justamente nessa área maior, viva de emprestar 

seus quadros. Do ponto de vista cultural é uma coisa muito estranha. Agora, 

começar a mandar quadros para exposições que estão terminando é mais estranho 

ainda, no mínimo precisamos ter esclarecimentos por escrito, as informações 

devem vir por escrito. Não vejo nenhuma razão para nós impedirmos a saída, mas 

vejo razão para desejarmos coerência nas informações que recebemos. Senão 

amanhã dirão: vocês falam qualquer coisa que eles concordam. É essa a imagem que 

nós passamos, que estamos decidindo sobre coisas que nos parecem absurdas. Ou 

eles querem fazer uma outra exposição em seguida, ceder o quadro, e não estão 

dizendo, e depois vem uma informação de que o quadro, que já está fora, irá para 

outra exposição, ou coisas do gênero. Como verifiquei em determinada ocasião, um 

indivíduo numa situação dessa, num caso que conheço, era o interessado que estava 

dando a informação e era o courrier que ia passar sua semana em Paris. Então, 

como um funcionário modesto de uma instituição, estava altamente interessado que 

o quadro saísse a toda hora, para passear em Paris, muito bem pago, e dava todas as 

informacões favoravelmente. Então, não podemos aceitar qualquer informação, ou 

uma informação que seja absolutamente contraditória, a minha sugestão é no 

sentido de que seja solicitada, por escrito, uma resposta confirmando o desejo de 

mandar quadro para uma exposição que praticamente não existe mais." A 

Conselheira Claudia Storino tomou a palavra para os seguintes comentários: "Na 

verdade o W S P  pediu a abertura do processo em junho, quando a exposição é em 

setembro. O que está ocorrendo com o MASP é especialmente frequente; essa 

urgência, essa pressão tremenda sobre o IBRAM, acredito que também sobre o 

IPHAN, inclusive pressão política. Essa desculpa de capa de catálogo se repete. 

Recentemente houve uma questão muito semelhante. Com certeza precisamos rever 

os prazos de Portaria, é importante fazer uma revisão de um modo geral, com 

relação à saída de obras de arte, mas acho que isso não justifica o que está 

ocorrendo. O MASP é assim, é frequente entrar com documentação fora dos 
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prazos." O Presidente tomou a palavra para o seguinte comentário: "No meu ponto 

de vista, são duas coisas compietamente diferentes. Uma, é o procedimento de saída 

de obra de arte do país. Outra coisa é uma situação absolutamente excepcional de 

uma obra sair do país para chegar na metade de uma exposição. Eu acho que esse é 

o motivo do estranhamento, que eu compartilho." O Conselheiro Marcos de 

Azarnbuja tomou a palavra para a seguinte complementação: "Acho que essa 

discussão que esta sendo úul para mostrar a todos que nós não somos autômatos, 

que esses processos são objetos de uma reflexão, de um cuidado, eu fui verificar as 

datas, para entender. Eu fui muitos anos Embaixador do Brasil na França, não creio 

que o Grand Palais aceitasse por na capa de um catálogo da sua grande exposição de 

outono, uma obra que não está lá, e talvez não apareça. Teria que dar explicações 

extraordinárias ao público, porque poderiam supor ser uma coisa fraudulenta, urna 

exposição cujo o grande chamariz é uma obra que não esta lá. Portanto acho que em 

tudo isso há uma coisa surpreendente. Não estou entendendo a mecânica disso, 

como é que uma obra, que exige um seguro tão caro que o Museu de Los Angeles e 

o Museu de Philadelfia não aceitam pelo ônus que representa, chega para um apagar 

de luzes em Paris. Estou convencido de que é possível estabelecer prazos, reitero o 

que eu disse, essas exposições são montadas anos antes. O Grand Palais não monta 

uma exposição desse porte, a não ser quatro ou cinco anos antes. O que noto dos 

prazos nossos é que não houve demora nossa, chegou muito tarde, as coisas são 

despachadas dois, três dias depois, os trâmites são cumpridos, não houve nenhuma 

dúvida sobre a utilidade da exposição, ou prestígio da exposição, a integridade da 

obra que está em condições de viajar. Portanto, não levantei nenhum problema. 

Minha primeira suspeita foi que tivesse havido uma maneira de terem exportado 

esse quadro sem que nós soubéssemos, porque é tão incompreensível para mim que 

uma obra chegue no fim de uma exposição, que admiti a possibilidade de haver uma 

outra exposição. Obrigado Presidente." A Conselheira Jurema Machado pediu a 

palavra para os seguintes comentários: "Eu queria dizer antes de tudo que o 

Conselho deve negar peremptoriamente essa saída, até porque uma obra dessa 

magnitude, é claro que ela está indo com segurança, com seguro, mas por quarenta e 

cinco dias não se justifica fazer um movimento desse em torno de uma obra dessa 



expressão, essa é a primeira coisa. A segunda, é que acho que o IPHAN não deveria 

aceitar sequer dar início ao processo, ele aceitou uma entrada, no meu entender, 

uma entrada extemporânea de um pedido de saída. Então neste caso especifico o 

meu voto é contrário à saída de forma alguma, e sequer deveria ter entrado; não 

deveria ter sido analisado um pedido que chega com dois meses de antecedência. 

Agora, o outro lado da moeda. Com referência ao processo que a Conselheira 

Myriam Ribeiro relatou inicialmente, e depois foi pedida uma revisão, e que eu 

relatei, fizemos uma reunião extraordinária, inclusive com a participação do 

Conselheiro Azambuja, vi um outro lado da questão. Nesse caso em que me detive 

um pouco mais nesse assunto, procurei em diversos museus do mundo a questão de 

critérios de circulação de saída de obra de arte. Os museus, achei curioso, em 

pesquisa que fiz sozinha sem nenhum especialista dessa área que pudesse me ajudar, 

que os museus anglo-saxões têm estampado na sua Home Page o critério de 

exportação dessas obras. Nos museus europeus eu não achei isso. A Espanha, que é 

um exemplo em termos de redes de museus, não encontrei; não estou dizendo que 

não exista, não há com essa clareza. Naquele processo que a Conselheira Myriarn 

Ribeiro relatou, fiquei completamente estupefata. O processo tramitou, penso que 

dentro dos prazos, não foi extemporâneo. Foram feitas inúmeras exigências: seguro, 

apólice do seguro, nota fiscal demonstrando pagamento do seguro, e depois, no 

final, vem um parecer da inadequação da saída do país de um volume tão grande, 

depois de quatro, cinco meses pedindo documentos com o pressuposto de que 

haveria a possibilidade de saída. Então acho que esse pressuposto tem que anteceder 

uma negociação dessa, levar as pessoas à exaustão, criar expectativa da saída e no 

final alegar um critério de natureza conceitual. Não deve sair porque são muitas, não 

deve sair porque já estiveram expostas. Então, é uma inversão completa do 

procedimento, que considero uma falha da norma do IPHAN. A norma só fala de 

medidas administrativas, ela não fala de conceito, ela não fala de conveniência, de 

interesse público, de coisa nenhuma. Então isso está errado. Agora por outro lado, e 

só para completar, sou absolutamente favorável à maior circulação possível dessas 

obras. Quando falamos em reciprocidade, devemos criar as condições para a 

reciprocidade, não vamos esperar dos museus europeus que financiem as nossas 



exposições aqui dentro, nós devemos ter capacidade para permitir a reciprocidade. E 

a carga em cima do MASP é também natural pelo o fato de que ele tem o maior 

acervo do Brasil, um acervo que se compara a museus europeus, então ele é o alvo 

mesmo. Agora senão criamos uma norma com critérios, ficamos só na base das 

medidas administrativas e burocráticas ocorrerá isso inúmeras vezes." A Conselheira 

Myriam Ribeiro pediu a para as seguintes considerações: "O problema é que o 

MASP tem uma política sistemática de empréstimo, como poderia dizer, com 

contrapartida financeira, faz isso para se manter. Então, ele vai à procura, muito 

mais do que recebe pedidos. Penso que deve ter funcionários que só cuidam disso. 

Esses problemas do IPHAN com o MASP datam de mais de mais de vinte anos. Se 

o Conselho Consultivo pedisse uma pesquisa nos arquivos do IPHAN, receberia 

uma documentação enorme. Tenho ciência de o problema ocorreu em todas as 

gestões anteriores. Então, acho que devemos estudar com muito cuidado o caso do 

MAS?. Na Europa, procurei me informar, o MASP é considerado, não vou citar 

os termos, como aquele que empresta sem nenhum problema, tem uma péssima 

fama internacional. O MASP está praticamente cortado de toda a classe universitária 

em São Paulo, atualmente, por causa desse tipo de política. Eu me dei ao trabalho, 

quando fiz aquele parecer, de consultar colegas em várias universidades, em 

Campinas, na USP , e constatei que essa situação continua. Devemos fazer uma 

reunião da Câmara de Bens Móveis, agendá-la com a maior rapidez possível, e 

depois discutirmos urna política conjunta com o IBRAM. Agora não adianta 

negociar verbalmente, deve haver um documento formal." O Presidente tomou a 

palavra para os seguintes comentários: "Obrigado Conselheira. Eu acho que esse 

ponto de pauta coloca mais uma vez a premência do estabelecimento de uma 

política com relação à saída do país de obras de arte. Existem diversas dimensões: 

uma é a proteção e a fruição do patrimônio no Brasil; outra é realmente uma política 

que diz respeito à política dos museus na qual é fundamental a relação com o 

IBRr\M. Gostaria que a Câmara de Bens Móveis se reunisse, acho que a área 

técnica do IPHAN deve preparar uma proposta para discussão dessa questão da 

área técnica, que deve trabalhar de duas formas: uma procedimento; outra política. 

Na política, com relação aos acervos museológicos, o entendimento com o IBRAM 



é fundamental. Mas assim com relação aos procedimentos, esse processo mostra a 

enorme fragilidade da maneira como IPHAN vem trabalhando. Quanto ao processo 

em pauta, é preciso tomar uma decisão. Temos uma proposta de aprovar a saída da 

obra para ficar no Grand Palais até fevereiro, e outra de recusar. Há algum outro 

esclarecimento que seja necessário? O Conselheiro Marcos de Azambuja pediu a 

palavra para as seguintes considerações: "Eu teria dificuldade em defender que, 

agora, se proibisse a saída dessa obra. Não posso ter sido mais claro ao apresentar 

minhas preocupações. Mas agora seria uma ruptura talvez de um compromisso 

contratual, de uma expectativa em que o museu francês entrou, imagino, de boa-fé. 

Se eles estão interessados em mostrá-la apenas durante quarenta e cinco dias, se 

estão dispostos a pagar o seguro, o transporte, o courrier, como a obra foi 

considerada em condições de segurança para sair, não está fraghzada, negar agora 

seríamos nós o elemento de um conflito complicado. Eu quis trazer aqui essa 

palavra de advertência, nós temos um problema, para que se estabeleçam critérios 

mais fiumes, prazo de seis meses para que o Conselho julgasse cada caso. Mas, neste 

caso, creio que impedir a saída quando os critérios vigentes foram cumpridos 

pareceria um ato arbitrário. Nós nos associaríamos à inconfiabdidade que foi 

revelada. Minha inclinação é que deve ser mantido o empréstimo agora." A 

Conselheira Ângela Gutierrez pediu a palavra para apresentar as seguintes 

considerações: "Infelizmente vou discordar do meu companheiro, Conselheiro 

querido. Acho que em determinados momentos devemos tomar uma atitude 

corajosa, talvez até um pouco ousada, diante dessa realidade que vem se arrastando 

por tanto tempo. Em algum momento teremos que sustar esse tipo de empréstimo 

para que os museus estrangeiros passem a respeitar um pouco mais o grande museu 

que é o MASP. Acho que tudo isso está errado, eu não aprovaria." O Presidente 

tomou a palavra para informar à Conselheira Jurema Machado que o pedido de 

autorização foi apresentado ao IPHAN dentro do prazo estabelecido pela Portaria 

no 262, considerando provável a ocorrência de problemas na documentação. O 

Conselheiro Marcos de Azambuja pediu a palavra para as seguintes considerações: 

Presidente, eu me inclinarei naturalmente a qualquer votação. Trouxe o assunto aqui 

pela preocupação de que não parecesse claro, não havia transparência, foi a minha 



preocupação. Agora minha outra preocupação é que tendo havido formalmente a 

apresentação de um pedido dentro do prazo, agora entremos num contencioso, 

invocaremos o que para dizer não? Qual é a nossa argumentação? Eu me inclinarei 

se houver uma argumentação que nós permita dizer: as regras, as leis, os 

regulamentos brasileiros não foram atendidos, não permitem que a autorização se 

faça com naturalidade. Minha preocupação, hoje, não era corrigir esse processo, é 

corrigir todas as situações como essa para o futuro. A minha preocupação era mais 

profilática do que remedial. Eu achava que, nesse jogo, as cartas estavam jogadas. 

Queria que esse fato não se repetisse." O Presidente agradeceu e passou a palavra à 

Conselheira Ângela Gutuerez para o seguinte comentário: "Eu só queria fazer uma 

colocação. Os Conselheiros acham possível que esse museu francês, esse espaço 

importante da França, para o qual já levei as minhas coleções três vezes, e recebi um 

nível exagerado de exigência da parte deles, embora convidada, acham possível que 

esse museu esteja aceitando essa situação. Receber um quadro importantíssimo, que 

é capa do catálogo, com a exposição já correndo. Eu não acho isso possível, me 

parece alguma coisa mal explicada. Essa não é a realidade que conheço, tenho 

experiência com esse espaço, não é assim que as coisas funcionam, há alguma coisa 

errada ." O Conselheiro Marcos de Azambuja tomou a palavra para o seguinte 

comentário: "Eu não sou uma pessoa de visão conspiratorial, mas uma coisa não 

esta clara em tudo isso. Como uma exposição se inicia sem a sua obra de capa de 

catálogo e não há queixa, não há pressão sobre nós, o MASP não fica desesperado 

para atender. Eu estou dizendo que não recebi pressões, como Relator desse 

processo. Achei que devia trazer esses fatos aqui pela improbabilidade do que está 

acontecendo. Que uma grande obra seja levada a uma instituição, com mais da 

metade da exposição vencida, e isso parece estar sendo aceito naturalidade pelos 

franceses, que não fizeram gestões, pelo menos foram trazidas as gestões; que o 

MASP não tenha feito gestões junto ao IPHAN. Alguma coisa não está clara nisso, 

não está bem contada. Agora não quero aqui transrnitii suspeitas, seria um ato meio 

temerário. Gostaria de usar esse episódio como correção de episódio futuros, não 

sei se para esse ainda há tempo de fazer uma política corretiva." O Presidente 

agradeceu e passou a palavra ao Conselheixo Synésio Scofano Fernandes para as 
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seguintes considerações: " Presidente, obtive informações de que a Portaria no 262 

estabelece prazo de noventa dias, mas não especifica se devem ser apresentados 

todos os documentos. Então, no caso especifico, acho que é um problema de 

procedimento. Como o Conselho negaria a autorização se cumpriram o que está 

exigido na lei? Eles cumpriram todas as regras, embora seja uma coisa lamentável." 

O Presidente agradeceu e passou a palavra ao Conselheiro Roque Laraia para a 

seguinte observação: "Sou totalmente leigo nessa questão, mas penso que a portaria 

deveria prever duas etapas. Acho difícil que um museu vá entrar com um pedido já 

pagando seguro, fazendo todas as despesas, antes de ter uma autorização. Imagino 

que o procedimento deveria ser iniciado com o exame do pedido, em seguida seria 

especificado o prazo para cumprimento das exigências." O Conselheiro Luiz 

Phelipe Andrés pediu a palavra para a seguinte sugestão: Se coubesse a mim, 

pessoalmente, tomar uma decisão, eu jamais o faria sem simplesmente dar um 

telefonema para o museu em Paris e confirmar esses aspectos que estão suscitando 

uma tremenda dúvida porque parece muito improváveis. Mesmo porque outras 

autorizacões de saída têm sido feitas por consulta via e-mail, via internet. Penso que 

seria o caso de simplesmente entrai em contato com o Grand Palais e confirmar, 

porque como já foi dito, eles são muitos rigorosos nesses trâmites, provavelmente 

nem estejam mais contando com essa obra, e seja o MASP que deseja emprestar." O 

Conselheiro Nestor Goulart Reis pediu a palavra para os seguintes comentários: 

"Eu acho que é muito constrangedor telefonarmos para um museu de Paris para 

perguntar se o outro está mentindo. Sugeri que o Presidente pedisse por e-mail para 

ter uma confirma@o por escrito, se a obra está na capa, podemos pedir cópia da 

capa, mandar um e-mail para Paris pedindo uma cópia da capa sem dizer a 

finalidade, mas levar uma discussão interna mostrará que nós somos frágeis, não 

sabemos trabalhar. Acho que há alguma irregularidade, mas precisamos saber se 

temos poder suficiente para brigar neste caso. No futuro, é indispensável antecipax 

oito meses, a decisão do mérito, depois o serviço técnico fiscaliza o cumprimento. 

Isso parece pacifico. Agora a história do MASP é estranha sob todos os aspectos, e 

ainda dizer que é capa do catálogo. Nós precisamos avisar o Presidente da República 

que em duas exposições da Europa já usaram imagens de quadros do Brasil, é um 



sucesso, uma coisa dessas, dois museus usarem quadros nossos para fazer capa e 

vídeo. Será que em Paris vão usar um quadro de São Paulo para fazer capa de 

catálogo? Ou nós estamos acreditando numa nota de trinta? Achei que devíamos 

pedir a cópia da capa do catálogo para ficar registrado, que nós queremos um 

esclarecimento sobre esse equívoco, seja qual for, a essa altura. Como o Presidente 

explicou, nós estarnos numa posição frágd se eles entraram no prazo, nós devemos 

votar. Agora, eu acho que não deveríamos votar em silêncio, nós pedimos que 

respondam por escrito, porque o defeito da consulta telefônica é que na próxima 

vez ocorrerá a mesma coisa. Se nós tivermos por escrito a resposta, inclusive pela 

internet, imediatamente, amanhã os íuncionários abrirão o site do museu, na parte 

de exposições e verão a capa. Se for indicada uma capa e aparecer outra capa o 

Senhor Presidente tem toda a condição de indeferir porque fizeram m a  declaração 

falsa, isso é estelionato." O Conselheiro Luiz Phelipe Andrès tomou a palavra para 

concordar com a utilização de e-mail e com a solicitação de resposta formal 

transmitida por meio da INTERNET. O Conselheiro Marcos de Azambuja tomou a 

palavra para a seguinte manifestação: 'Vou ser mais moderno ainda, se entrarmos 

no Google, no site do Grand Palais encontraremos essa exposição, que é a principal 

exposição daquele museu, haverá a capa e farto em material fotográfico. Minha 

inclinação era delegar ao Presidente, completamente, autoridade para resolver esse 

problema de maneira que preserve a nossa credibilidade, o nosso prestipo e não 

cause dano na relação Brasil/França, sobretudo nesse ano da França no Brasil. 

Portanto, eu delegaria ao Presidente a capacidade de agir. Minha preocupação, hoje, 

não é apagar esse incêndio, que talvez seja um incêndio tardio; é não deixar que se 

repita uma situação como esta que, um dia, nos criará um constrangmento muito 

sério." O Presidente tomou a palavra para agradecer aos Conselheiros e para 

reconhecer a necessidade de um esforço atualizar a Portaria no 262, que tem, de 

forrna recorrente, colocado o IPHAN em situação, no m'nimo, constrangedora. 

Prossegumdo colocou em votação as minutas das atas da 56" e da 60" reuniões do 

Conselho Consultivo. Não havendo manifestação contrária, as atas ficaram 

aprovadas por unanimidade.0 Conselheiro Luiz Phelipe Andrès pediu a palavra 

para a seguinte manifestação: "Presidente, por favor, queria, com a sua autorização, 



fazer um registro e um agradecimento O registro refere-se a uma outra obra de arte 

que se encontra aqui em Brasas, pela primeira vez em solo brasiliense, uma 

embarcação chamada Canoa Costeira do Maranhão. É um exemplar raro, essa 

tipologia de embarcação está em extinção, e embora ela tenha sessenta e quatro 

anos, e tenha sido inteiramente restaurada em nosso Estaleiro Escola, as suas 

estruturas de madeiras, bastante rústicas, representam séculos de conhecimentos 

acumulados e estão presentes aqui diante do Museu Nacional, última grande obra 

do Niemeyer, é um capítulo importante da hstoria da técnica da construção naval. 

Então queria fazer esse convite àqueles que desejarem conhecê-la de perto. É um 

artefato que ainda tem uma função social e cultural muito importante, e está 

coerente com as políticas de valorização do patrimônio naval que o IPHAN vem 

desenvolvendo através do DEPAM e do DPI. Essa canoa, além da raridade, é 

também uma obra de arte. Ao mesmo tempo agradeço ao Presidente do IPHAN e 

do Conselho o apoio que concedeu para que essa exposição acontecesse aqui em 

Brasília, até O dia 25. Muito obrigado." O Presidente tomou palavra para a seguinte 

manifestação: " Obrigado Conselheiro. Realmente, quem puder deveria conhecer o 

cúter que está na frente do Museu Nacional. Sou testemunha do trabalho do 

Conselheiro Luiz Phelipe Andrès no Estaleiro Escola de São Luís, me emocionou 

muito. É uma das ações mais importantes de preservação do patrimônio nacional, 

absolutamente pioneira no campo das embarcações tradrcionais do Brasil. Quero 

então agradecer a todos a presença nesta reunião, espero voltar a encontrá-los dia 3 

de dezembro, em São João de1 Rei, Obrigado. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e encerrou a sessão, da qual, eu 

Anna Maria Serpa Barroso, lavrei a presente ata, que assino com o Presidente e os 

membros do Conselho. 

A:* J*l,-s,$c$L" 
Anna Mana erpa Barroso 



Ata da 61" Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural - IPHAN 

\ 
Cláud 

Jéferm Dantas Navolar 

rem de Sousa Machado fld 
>.?h- 

uiz ~ b d i d e  de ~arva1ho'~astro Andrès 
A" 

*.,."' 
+....L+" 

Marcos Castrk{ou& bzarnbuj a 

&*̂  d.&L P&- 
Myriam Aqdrade Ribeiro de Oliveira 

r oulart Reis Filho Ub 




