
 
 
 
 
 
 

 

 

NOTA DE REPÚDIO ÀS NOMEAÇÕES DE LEIGOS  

PARA CARGOS TÉCNICOS NAS SUPERINTENCIAS ESTADUAIS DO IPHAN 

 

 

Os conselheiros e coordenadores das COMISSÕES DE PATRIMÔNIO CULTURAL e de EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraná, presentes na 2ª Reunião <<Virtual>> Nacional 
das Comissões de Patrimônio Cultural, realizada dia 22 de abril de 2020, manifestam seu REPÚDIO 
contra as nomeações de leigos para diversas Superintendências do IPHAN em nosso país. 

Tais fatos reiteram o desmonte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
iniciado em 2016 e agravado nesse momento pela inserção dentro de  seus quadros diretivos nas 
suas superintendências regionais (Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraíba ) de pessoas sem 
qualificação comprovada para exercer funções estritamente técnicas e relevantes a proteção e 
conservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. 

A importância do IPHAN é reconhecida nacional e Internacionalmente por possuir em seus quadros 
técnicos profissionais altamente especializados que embasam entre outras ações as decisões de 
seu Conselho nas propostas de tombamentos e registros voltados a preservação do nosso 
patrimônio cultural . 

REPUDIAMOS a nomeação ocorrina no IPHAN/RJ, publicada no DOU de hoje, dia 17 de abril, de 
Monique Baptista Aguiar para o cargo de Coordenadora Técnica (ocupação de DAS de nível 3) sem 
que houvesse sido observado o preenchimento dos quesitos previstos no DECRETO Nº 9.727, DE 15 
DE MARÇO DE 2019, quais sejam:  

"Art. 3º Além do disposto no art. 2º, os ocupantes de DAS ou de FCPE de níveis 2 e 3 
atenderão, no mínimo, a um dos seguintes critérios específicos:  

I - possuir experiência profissional de, no mínimo, dois anos em atividades correlatas às 
áreas de atuação do órgão ou da entidade ou em áreas relacionadas às atribuições e às 
competências do cargo ou da função;  

II - ter ocupado cargo em comissão ou função de confiança em qualquer Poder, inclusive na 
administração pública indireta, de qualquer ente federativo por, no mínimo, um ano;  

III - possuir título de especialista, mestre ou doutor em área correlata às áreas de atuação do 
órgão ou da entidade ou em áreas relacionadas às atribuições do cargo ou da função;  

IV - ser servidor público ocupante de cargo efetivo de nível superior ou militar do círculo 
hierárquico de oficial ou oficial-general; ou  

V - ter concluído cursos de capacitação em escolas de governo em áreas correlatas ao cargo 
ou à função para o qual tenha sido indicado, com carga horária mínima acumulada de cento 
e vinte horas." 

 

No caso do Rio de Janeiro essa responsabilidade volta a ser  potencializada. É o Estado que 
concentra o maior acervo de bens protegidos, seja de natureza material (tombados e  valorados) ou 
imaterial (registrados) do país. Intensificando essa responsabilidade, o IPHAN-RJ atualmente 
concentra obras de restauro muito relevantes e de grande valor financeiro, muitas delas do PAC das 



 
 
 
 
 
 

cidades históricas, dentre as quais destaco a restauração integral do Palácio Capanema, além de 
dar suporte a todas as obras de todos os bens tombados do estado, em especial a todos os grandes 
museus. O cargo de Coordenador Técnico das Superintendências do IPHAN em todo o Brasil é de 
enorme responsabilidade, pois as ações técnicas do órgão são respaldas pela figura do 
coordenador. 

REPUDIAMOS a nomeação Sr. Hyago da Costa Celane para a superintendência do IPHAN/PB, 
ocorrida no último dia 14 (abril), cujo nome surge em pesquisas na Internet em ações judiciais 
(JusBrasil) e numa nomeação para gerente de Praças e Parques da capital João Pessoa (Portaria nº 
689, 07 mar. 2017 – Diário Oficial do Município). Este desconhecido vem substituir um professor e 
especialista em restauração de monumentos históricos que passou a ocupar a coordenadoria 
técnica da entidade. É inadmissível que um leigo sem formação nem experiência profissional possa 
dar a devida atenção a um acervo de cerca de uma centena de bens culturais materiais e imateriais 
da maior relevância para a cultura e para historia do nosso povo ! Todos de nossa geração somos 
fideicomissários dos valores dos bens da herança do patrimônio cultural protegido pelo Poder 
Público através do IPHAN. Como usufrutuários dessa herança não podemos permitir que essa 
Instituição seja expropriada em nome de circunstâncias que não colaboram para o melhor trado de 
nossa herança.  O sensu dessa herança compartilhada não pode se desvanecer na satisfação dos 
desejos alheios à vontade do povo que ama suas tradições e manifestações que carregam uma 
noção de atemporalidade da cultura e da autoridade e da relevância nacional e internacional de 
nosso instituto. 

REPUDIAMOS a nomeação ocorrida no IPHAN/MG, a coordenadora Técnica nomeada CAMILA 
MENDES KALID graduada em Administração de Empresas e Marketing  com formação 
complementar em curso de “Moda ,Estilo e Lifestyle e outro de Visagismo e Imagem” ,não 
possuindo qualquer formação ,experiência, qualificação  ou contato com áreas do Patrimônio 
Cultural, como historia ,arquitetura, engenharias, arqueologia, antropologia, ciências sociais, 
conservação e restauro ,artes plásticas ou geografia. Também não possui experiência consolidada 
em cargos de gestão ,visto que não completou sequer seis meses no único cargo que ocupou com 
esse perfil .Ao ser responsável por coordenar tecnicamente a Superintendência de Minas Gerais 
,que possui o segundo maior acervo de bens culturais tombados a nível federal do País ,composto 
por 14 conjuntos urbanos ( como Ouro Preto ,Diamantina, Mariana, Tiradentes ,Sabará ,São Joao 
Del Rei entre outros ) o maior acervo de bens moveis e integrados, quatro bens Patrimônio Mundial 
(Ouro Preto ,Congonhas ,Diamantina e Pampulha ) quatro bens imateriais registrados, um dos 
maiores números de sítios arqueológicos registrados ,alguns dos maiores acervos documentais do 
pais  e um dos maiores orçamentos em obras de restauro de imóveis tombados  

Considerando a Lei 12.378/2010, que regula as atividades de Arquitetura e Urbanismo no Brasil 
preocupa a nomeação de alguém que, sem ser arquiteto, como é de praxe em todos as 
coordenações técnicas do país – e há mais de 30 anos no Rio de Janeiro – esse cargo venha a ser 
ocupado por turismologa ,Pastor, Lifestyle blogueiros etc. 

Em face da relevância e da urgência que a pauta do Patrimonio Cultural impõe,  solicitamos ampla 
divulgação. 

Assinam essa Nota de Repúdio os arquitetos e urbanistas  conselheiros e coordenadores das 
COMISSÕES DE PATRIMÔNIO CULTURAL e de EXERCÍCIO PROFISSIONAL dos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Pernambuco 
e Paraná. 


