
ESTADO DO CEARÁ

Secretaria da Cultura – SECULT

CONSELHO ESTADUAL DE PRESERVAÇÃO DO PATROMÔNIO
CULTURAL – COEPA

ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  ESTADUAL  DE 
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL – COEPA. No dia 17 de janeiro 
de 2005, às 9h, na sala de reunião da Secretaria da Ouvidoria e Meio Ambiente – 
SOMA, localizado na Av. Barão de Studart, 510 – Meireles, em Fortaleza-Ce, foi 
realizada  a  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Estadual  de  Preservação  do 
Patrimônio  Cultural  -  COEPA,  que  teve  como  pauta  os  seguintes  itens:  I  – 
Avaliação das atividades do COEPA em 2004; II – Apresentação de Propostas de 
Trabalho para 2005; III – Apresentação da Instrução de Tombamento da Igreja de 
São  Caetano-Naraniú  –  Município  Várzea  Alegre-CE.  Estiveram presentes  os 
seguintes conselheiros: EVELINE VASCONCELOS, Vice Presidente do COEPA; 
LUCIENE  VIEIRA  LOBO,  Coordenadoria  de  Patrimônio  Cultural  –  COPAHC; 
ANDRÉ  LUIZ  PINHEIRO  F.  COSTA,  Conselho  Regional  de  Engenharia  a 
Arquitetura  -  CREA;  DOMINGOS CRUZ LINHEIRO,  Instituto  de  Arquitetos  do 
Brasil - IAB;  EULER SOBREIRA MUNIZ, Universidade de Fortaleza – UNIFOR; 
FRANCISCO RÉGIS LOPES RAMOS, Universidade Federal do Estado do Ceará 
-  UFC;  PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA,  Representante  Suplente do 
Instituto do Ceará;      SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA, Procuradoria Geral 
da  Justiça;  FRANCISCO  DE  DEUS  BARBOSA,  Representante  Suplente  da 
Secretaria  de  Desenvolvimento  Local  e  Regional  –  SDLR;  GLÓRIA  LOPES 
VILLAR DE QUEIROZ, Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL; ROMEU DUARTE 
JÚNIOR,  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  –  IPHAN; 
EDUARDO HENRIQUE CUNHA NEVES, Representante Suplente da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, ÂNGELA MÁRCIA F. A. BONFIM, Secretária da 
Reunião  do  Conselho.  A  Vice-Presidente  do  Conselho,  Eveline  Vasconcelos, 
iniciou a reunião apresentando a ata da reunião anterior e a pauta da reunião. Em 
seguida, sobre o primeiro item da pauta, solicitou que os conselheiros fizessem 
uma avaliação do funcionamento do Conselho e  apresentassem sugestões de 
melhoria.  O conselheiro Romeu Duarte, na sua avaliação, abordou os seguintes 
pontos: a necessidade do COEPA atuar junto à Secretaria de Turismo na listagem 
das  edificações  a  serem  tombadas;  definição  de  um  plano  de  trabalho  para 
resolver os problemas que encontram-se pendentes; sugestão para elaboração de 
convênios  com  as  universidades  que  possuem  cursos  de  arquitetura,  como 
alternativa  para  amenizar  as  deficiências  da  equipe  da  Secult,  agilizando  o 
atendimento às demandas. Mencionou também as dificuldades de infra-estrutura, 
apoio e recursos para o desenvolvimento dos trabalhos pelos grupos, bem como a 
necessidade de definir uma sistemática de funcionamento dos grupos de trabalho 
e tornar  as instruções de tombamento mais rápidas e eficazes.  A conselheira 



Sheila Pitombeira mencionou que o Conselho precisa definir qual a sua área de 
atuação,  e  que  precisa  ser  subsidiado  com  informações  sobre  quais  os 
tombamentos  de  interesse  do  Estado  e  rever  o  universo  de  imóveis  que  foi 
apresentado  no  início  de  2004.  O  Conselheiro  Romeu  Duarte  falou  da 
necessidade de estabelecer  como meta a solução dos problemas da Igreja do 
Patrocínio.  Sugeriu que a equipe da Secult realizasse uma visita, emitisse um 
laudo técnico e marcasse uma reunião com o arcebispo encerrando o processo. 
Solicitou a inclusão na pauta da próxima reunião do Conselho a apresentação do 
resultado  sobre  a  visita.  O  conselheiro  Domingos  Linheiro  lembrou  que  o 
tombamento da Igreja está condicionado à recuperação dos prédios às condições 
originais. O conselheiro Romeu Duarte citou que o conselho não pode sujeitar-se 
às  aquiescências  do  proprietário.  Ficou  definido  que  a  Secretaria  da  Cultura 
colocaria  o  processo  à  disposição  para  consulta  e  que  a  equipe  da  Secult 
promoveria  uma  reunião  de  trabalho  para  fazer  uma  explanação  sobre  o 
andamento  do  processo.  Em  seguida,  a  conselheira  Eveline  Vasconcelos 
apresentou o Seminário Cultura XXI – A Cultura e as cidades, previsto para os 
dias  21 a 23 de  março/2005,  ficando de enviar  a  programação por  e-mail.  O 
conselho  apresentou  como  sugestões:   a  inclusão,  na  programação,  das 
experiências  de  Icó  e  Sobral,  a  ampliação  da  participação  de  arquitetos,  a 
substituição de alguns palestrantes e a definição clara de que produtos serão 
entregues  aos  prefeitos.  A  conselheira  Eveline  Vasconcelos  apresentou  a 
proposta para a Semana do Patrimônio, mencionando a necessidade de pensar o 
evento  conjuntamente  com o  COEPA.  Solicitou  que os  conselhos  trouxessem 
sugestões na próxima reunião. Lembrou a necessidade de indicação de nomes 
para a outorga da medalha José de Alencar. O conselheiro Romeu Duarte falou 
do  calendário  de  eventos  do  estado  apresentado  no  Conselho  Estadual  da 
Cultura e citou que a realização de um evento tem implicações nas ações de 
requalificação de espaços e de infra-estrutura. Sugeriu reuniões de integração dos 
dois conselhos: COEPA e CEC. Foi solicitado o envio do calendário de eventos do 
estado aos conselheiros. Sobre os Mestres da Cultura, a conselheira Glória Villar 
solicitou, à secretaria, informações sobre os próximos editais para a escolha dos 
novos mestres, os critérios que estão sendo adotados  e como está ocorrendo a 
transmissão  dos  conhecimentos.  Sugeriu  o  envolvimento  da  Secretaria  da 
Educação  na  sistemática  de  transmissão  dos  conhecimentos  dos  mestres  da 
cultura. Sobre o item II da pauta, a apresentação de propostas de trabalho para 
2005,  houve  consenso  sobre  a  necessidade  de   elaborar  um  planejamento 
estratégico,  estabelecendo  metas  e  priorizando  as  ações  do  conselho. 
Mencionaram  que  devem  ser  consideradas  as  prioridades  do  Prodetur.  O 
conselheiro Pedro Alberto, Suplente Representante do Instituto do Ceará, lembrou 
que  deve  ser  incluído  como  prioridade  do  conselho  a  questão  dos  acervos 
museológicos. Exemplificou, citando as dificuldades e o risco de perda do acervo 
da coleção Professor Dias da Rocha e o acervo do Museu Sacro de Aquiraz. Em 
seguida a conselheira Eveline Vasconcelos deu início ao item III da pauta – A 
apresentação da instrução de tombamento da Igreja de São Caetano-Naraniú – 
Município de Várzea Alegre-CE. Foi formado um grupo com os representantes do 
IPHAN, Crea e SDE, para avaliar  a procedência do tombamento.  Houve uma 
recomendação  de  que  seja  tombada  a  igreja  e  analisada  a  possibilidade  de 



tombamento também da casa que fica no entorno. A Equipe da Coordenadoria do 
Patrimônio providenciará o envio de um ofício avisando  sobre a visita técnica do 
grupo. Foi solicitado que nos processos submetidos ao Conselho deve constar o 
parecer  e  a formalização de encaminhamento.  Concluída  a pauta  da  reunião, 
outros assuntos foram abordados. A aprovação do calendário anual e o horário de 
funcionamento  das  reuniões  do  conselho.  O  conselheiro  Domingos  Linheiros 
mostrou-se preocupado com a casa de detenção de Barbalha, tendo em vista a 
proximidade  das  chuvas.  Nesse  sentido,  a  conselheira  Sheila  Pitombeira 
questionou sobre que ações  o estado, através da Secretaria, vem adotando para 
a manutenção dos bens tombados. E como nada mais houvesse a ser tratado, eu, 
Ângela Márcia Fernandes Araújo Bomfim, Secretária da Reunião do Conselho, 
lavrei  a  presente  ata  que  será  assinada  pela  Secretária  da  Reunião  e  pela 
Presidente do Conselho.

ÂNGELA MÁRCIA F. ARAÚJO BOMFIM 
                Secretária Executiva
                           

   EVELINE  VASCONCELOS
  Vice-Presidente do Conselho
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