
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   21 de março 
de 2005, às 8h30, na sala de reuniões do Gabinete do Governador,  no Palácio 
Iracema, localizado na Av. Washington Soares, 505 – Edson Queiroz, em Fortaleza-
Ce, foi  realizada a Reunião Ordinária do Conselho Estadual  de Preservação do 
Patrimônio Cultural - COEPA, com a presença do Exmo. Sr. LÚCIO GONÇALO DE 
ALCÂNTARA,  Governador do Estado do Ceará. Teve como pauta os seguintes 
itens: I – Apresentação dos Mestres da Cultura Tradicional Popular – Seleção para 
2005; II – Renovação do Conselho; III – Apresentação de parecer sobre a proposta 
de  tombamento  do  Sítio  Caldeirão;  IV  –  Secult  Itinerante;  V  –  Andamento 
PRODETUR;  VI  –  Tombamento  Palácio  do  Abolição.  Estiveram  presentes  os 
seguintes  conselheiros:  CLÁUDIA  SOUSA  LEITÃO,  Presidente  do  Conselho; 
EVELINE  VASCONCELOS,  Vice-Presidente  do  Conselho;  ANDRÉ  LUIZ 
PINHEIRO F. COSTA,  Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA; 
ANTÔNIO DE PADUA SANTIAGO DE FREITAS, Universidade Estadual do Ceará - 
UECE;  DOMINGOS  CRUZ  LINHEIRO,  Instituto  de  Arquitetos  do  Brasil  -  IAB; 
EULER SOBREIRA MUNIZ, Universidade de Fortaleza – UNIFOR; ARTUR JOSÉ 
VIEIRA BRUNO, Assembléia Legislativa do Estado do Ceará; FRANCISCO RÉGIS 
LOPES RAMOS,  Universidade  Federal  do  Ceará  -  UFC;  IRACY FERNANDES 
COSTA, Secretaria de Turismo – SETUR; JOSÉ LIBERAL DE CASTRO, Instituto 
do  Ceará;  JOSÉ NILTON DE FIGUEREDO,  Universidade  Regional  do  Cariri  – 
URCA;  MANOELA VALENÇA DE QUEIROZ, Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB; SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA, Procuradoria Geral da Justiça – PGJ; 
FRANCISCO DE DEUS BARBOSA,  Suplente da Secretaria de Desenvolvimento 
Local e Regional – SDLR;  GLÓRIA LOPES VILLAR DE QUEIROZ, Câmara dos 
Dirigentes Lojistas – CDL; MARIA NORMA MAIA SOARES, Universidade  Estadual 
do  Vale  do  Acaraú  –  UVA;  ROMEU DUARTE JÚNIOR,  Instituto  do  Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN;  EDUARDO HENRIQUE CUNHA NEVES, 
Suplente  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  -  SDE  e   ROBLEDO 
DUARTE  VALENTE,  Secretário  da  Reunião  do  Conselho.  A  Presidente  do 
Conselho  Cláudia  Leitão  iniciou  a  reunião  fazendo  referência  à  importância  da 
reunião com a presença do Sr. Governador, demonstrando assim seu manifesto 
interesse pela  cultura  e  pelo  Conselho  Estadual  de  Preservação  do Patrimônio 
Cultural do Estado do Ceará – COEPA. Falou que considerava um fato histórico que 
esta  reunião  do  Conselho  estivesse  ocorrendo  no   Gabinete  do  Governador. 
Informou  que  a  reunião  trataria,  especialmente,  do  tombamento  do  Sítio  do 



Caldeirão e da primeira apresentação da lista dos Mestres da Cultura Tradicional 
Popular  para  seleção  de  2005.  O  Governador  Dr.  Lúcio  Alcântara  falou  da 
expectativa  do  trabalho  que  este  Conselho  pode  desenvolver  e  propôs  fazer  o 
máximo  que  puder,  como  Governador,  com  relação  a  esta  área.  Disse  ter 
consciência  da  dificuldade  que  este   trabalho  apresenta,  e   agradeceu  aos 
Conselheiros  o  empenho  e  a  dedicação.  Informou  que  pediu  a  Secretaria  de 
Turismo - SETUR que apoiasse a Secretaria da Cultura - SECULT, dada a carência 
existente nesta  Secretaria, com relação às condições de trabalho, pois deseja fazer 
o melhor na área de patrimônio, durante sua passagem no Governo. Reforçou que 
não podemos sucumbir ao ceticismo absoluto, apesar das limitações que são muito 
grandes e que o Conselho não pode perder sua visão analítica, critica, com relação 
ao que pode ser feito. Relatou sua experiência como  Conselheiro do IPHAN, no 
que  teve muito prazer. Como Governador, disse estar muito atento a esta questão, 
e  fará  o  que  estiver  ao  seu  alcance  para  o  bom  desempenho   do  Conselho. 
Manifestou seu apoio à Conselheira Eveline Vasconcelos, e pediu  para que ela não 
se  deixasse  vencer  pelo  pessimismo dada  as  difíceis  condições  de  trabalho,  e 
reforçou a sua intenção de que permaneça na Coordenadoria, lembrando também a 
escassez de gente que domina nesta área. Ressaltou a importância do COEPA 
como um Conselho de  muito valor e importância  para o Governo do Estado. A 
Conselheira Eveline  Vasconcelos agradeceu a atitude  do Governador, em lhe dar 
força   com  relação  à  sua  permanência   na  Secretaria  da  Cultura  - 
SECULT/COPAHC, dizendo que fará o possível para corresponder à sua confiança, 
e propôs inverter a pauta, apresentando em primeiro lugar o tombamento do Sítio 
do Caldeirão, dada a curta  permanência  do Senhor Governador na reunião do 
Conselho. Ressaltou a importância daquela reunião se realizar com a presença do 
Sr. Governador e em seu gabinete, ainda mais porque aquela será uma reunião 
especial, pois tratará da apresentação, pelo historiador Régis Lopes, do processo 
de tombamento do Sítio do Caldeirão, no município do Crato, que foi entregue ao 
COEPA   em  reunião  anterior.  A  Conselheira  Manoela  Queiroz   referiu-se  a 
problemas maiores relativos aos parcos recursos para a Cultura, e fez pedido de 
aumento do percentual previsto em lei, para vinculação aos  assuntos da Cultura. O 
Governador Dr. Lúcio Alcântara pediu que cada Conselheiro se apresentasse, para 
que pudesse  ter uma visão mais clara do Conselho. Os Conselheiros todos  se 
apresentaram. O Governador Dr. Lúcio Alcântara agradeceu aos Conselheiros que 
estão concluindo seu mandato, ressaltou o ambiente bom de participação e falou 
que  seria  interessante  que  se  desse  continuidade   na  permanência  dos 
Conselheiros. Fez menção especial  ao seu mestre,  Professor Liberal de Castro, 
mais que mestre, amigo, pedindo que permaneça no Conselho dado seu grande 
espírito  público.  Reforçou  que  ele  é  um  símbolo  do  patrimônio,  e  todos  nós 
devemos muito a ele.  Respondeu à solicitação da Conselheira Manoela Queiroz 
informando  que  o  nível  de  vinculação   é  impossível  aumentar,  dado  o 
comprometimento do Estado. Disse ser inviável, por não ter condição de aumentar 
a vinculação de recursos do Estado. Falou dos gastos com saúde, aposentados, 
mas não tem como fazer, do ponto de vista da gestão, pois a margem de manobra é 
cada vez menor. Falou ser um gesto temerário de aumentar as vinculações e que a 
cultura  sempre  perde  para  a  saúde,  educação,  segurança  pública,  e  a 
responsabilidade indica que não se pode fazer isto. O Conselheiro Régis Lopes fez 



a  leitura  do  documento  apresentado  pelo  Sr.  Rosemberg  Cariri    solicitando  a 
inscrição   no  Livro  de  Tombo   do  Sítio  do  Caldeirão,  no  município  do  Crato, 
composto de 8 partes: breve histórico, localização geográfica, organização espacial, 
área de tombamento arquitetônico, justificativa de tombamento e  recomendações, 
constantes  do  processo  apresentado  pela  COPAHC.  Citou  igualmente  o  texto 
contido no processo da autoria de Dom Fernando  Panico, “ Memórias e profecias”, 
ressaltando “O caldeirão como santuário das comunidades,”  o que significa  sua 
dimensão histórica. Fez a leitura de seu texto na defesa do tombamento do Sítio do 
Caldeirão, acrescentando que  é muito significativo e está muito emocionado por 
estar participando ativamente deste momento, e que as pessoas que participaram 
do  movimento  do  Caldeirão  estariam  felizes  por  este  momento.  Ressaltou  a 
importância  desta  decisão  e  reconhecimento  para  a  história  do  Ceará.  O 
Governador Dr. Lúcio Alcântara pôs em votação dos conselheiros o tombamento. 
Procedeu-se a votação nominal dos Conselheiros, onde todos os presentes votaram 
a favor, com exceção do Professor Liberal de Castro,  que se absteve de votar. O 
Governador  Dr.  Lúcio  Alcântara  reforçou  a  aprovação  da  solicitação  de 
tombamento, citando a abstenção do Prof. Liberal de Castro. Informou também ao 
Conselho as ações do Governo ligadas à Cultura, como a compra, pelo Estado, da 
Estação João Felipe, depois de 2 anos de negociação, e também das Estações 
Ferroviárias de Granja, Baturité, Quixeramobim e Itapipoca, pois a RFFSA  estava 
querendo vender. Falou que encontra-se em negociação com o Banco do Brasil a 
instalação do Centro  Cultural   na Estação João Felipe.  Disse  que irão para os 
armazéns da RFFSA a SECULT e a SETUR. Informou também que vai liberar o 
Palácio do Abolição para utilização como projeto de cultura, e que foi adquirida a 
casa de Thomaz Pompeu,  onde funciona a  parte da  Secretaria da  Saúde, e 
também aquisição da edificação chamada Centro dos Exportadores. Disse que o 
Governo está  investindo nesta área. Falou dos  trabalhos da Matriz de Viçosa e  do 
Sobrado  do Dr.  José Lourenço. Disse ser ”aquém do que podemos fazer,  mas 
temos feito com esforço”. O Conselheiro Liberal de Castro agradeceu as referências 
elogiosas do Governador, e esclareceu que sua posição de ABSTENÇÃO quanto 
ao  tombamento  do  Sítio  do  Caldeirão   se  prende  à  sua   identificação  com  o 
patrimônio  construído,  pois   se  preocupa  prioritariamente   com  o  patrimônio 
construído. O Conselheiro André Costa agradeceu a respeito da  seriedade  do 
processo  de   liderança  do  Governo  com  relação  à  gestão  de  seu  Patrimônio 
Cultural,  contribuição  do  COEPA  com  relação  à  defesa  de  nosso  Patrimônio 
Cultural  e solicitou ao Governo garantir os recursos mínimos para viagem, visitas e 
gravações  necessários  ao  desenvolvimento  da  atividades  do  Conselho.  O 
Conselheiro  Euler  Muniz propôs  o  fortalecimento  das  parcerias  com  as 
universidades de arquitetura - UNIFOR/FANOR/UFC. O Conselheiro Romeu Duarte 
lembrou que  o  Governo é  parceiro  no  Museu Jaguaribano,  relembrou  as  más 
condições  de  trabalho  da  SECULT/COPAHC,  referiu-se  ao  empréstimo  do 
BID/PRODETUR como opção de melhoria das condições da Secretaria da Cultura - 
SECULT e fez solicitação para que o COEPA mantenha a presença do Prof. Liberal 
Castro como Conselheiro. O Governador Dr. Lúcio Alcântara discorreu sobre o Prof. 
Liberal, lembrando  de sua gestão enquanto  Prefeito da cidade de Fortaleza, e  a 
ajuda  que o Prof. Liberal de Castro lhe prestou, por seu  domínio sobre patrimônio 
construído. Reforçou que deve permanecer no COEPA por sua consciência critica e 



seu grande conhecimento. Propôs a ação do Conselho para  instigar novas formas 
de  patrimônio  cultural.  Reforçou  a  solicitação  ao  Instituto  do  Ceará  para  a 
manutenção do Prof. Liberal de Castro como conselheiro, citou  intervenções na 
SECULT  pelo  PRODETUR. O Conselheiro Régis Lopes fez recomendações sobre 
o  Caldeirão,  indagando  sobre  os  estudos  arqueológicos  necessários  a  serem 
propostos  antes de qualquer intervenção. A Conselheira Eveline Vasconcelos fez a 
apresentação do Robledo Duarte, arquiteto, que está assumindo como Supervisor 
do Núcleo do Patrimônio Material  - NUPAM, na COPAHC. Disse que será uma 
grande  ajuda,  dada  a  grande  necessidade  de  pessoal  que  a  Coordenadoria 
necessita e  propôs a retomada da pauta. A Presidente do Conselho Dra. Claudia 
Leitão falou ao Robledo Duarte, reforçando a importância de sua participação na 
COPAHC,  ressaltando  a   prioridade  que  deve  ser  dada  às  questões  do 
PRODETUR. O Sr. Fernando Piancó fez a apresentação dos Mestres da Cultura 
inscritos para a nova seleção, informando que foram 82 inscritos, e que o  número 
de  municípios  inscritos,  34,  foi  maior  que  na  inscrição  anterior.  Apresentou  a 
listagem dos inscritos,  propôs a formação de comissão para seleção dos novos 
inscritos e ressaltou a  importância do repasse dos mestres. O Conselheiro Romeu 
Duarte  sugeriu  uma  comissão  formada  pelas  universidades  participantes  do 
COEPA, URCA, UVA, UFC, UNIFOR, UECE e mais  IPHAN, SECULT. A Presidente 
Dra. Claudia Leitão falou sobre a SECULT ser muito ligada a capital, mas que a 
gestão atual propôs a atuação no interior do Estado. Desta ação, disse, teremos 
como  produtos  principais:  Mapeamento  Cultural,  Cadastramento  do  Patrimônio 
Material  e  Imaterial,  Cadastramento  dos  Centros  Culturais  já  existentes,  e  a 
capacitação da população local, através de cursos ministrados pelo  Dragão do Mar. 
Informou a primeira adesão ao Sistema Nacional de Cultura e que, até o final do 
ano, 134 municípios irão aderir ao Sistema Estadual de Cultura. Expôs a  idéia de 
uma Secretaria que se instale nas regiões com a instalação de Fóruns  de Cultura e 
informou   a  transferência   da  Capital  de  Cultura  de  Crato  para  Viçosa.  O 
Conselheiro Régis Lopes fez uma relação entre a essência  do projeto SECULT 
ITINERANTE  e a Comissão Cientifica de 1859. O Conselheiro Liberal de Castro 
referiu-se ao que Renato Braga escreveu sobre a Comissão Científica,  criticando o 
nome pela qual  ficou conhecida, como Comissão das Borboletas, o que Renato 
Braga não concordaria. O Conselheiro Romeu Duarte destacou a Importância das 
leis no Sistema Estadual de Cultura, informando sobre a lei chamada Robin Hood 
que  privilegia, com recursos, os municípios que se destacaram  no trato com seu 
patrimônio cultural durante o ano. Informou do crescimento no Fundo Nacional de 
Cultura e a capacitação dos Estados para a apresentação dos projetos destacando 
a necessidade de qualificação dos técnicos e prefeitura para otimizar participação 
nesta  situação.  Alertou  sobre  a  preocupação  da  SECULT  em  instrumentar  os 
municípios. O Conselheiro André Costa ressaltou a importância da participação dos 
municípios, colocando  o CREA para auxiliar através de suas inspetorias regionais. 
Procurou saber qual a agenda deste ano e como se dará este projeto. A Presidente 
do Conselho Cláudia Leitão referiu-se a cortes lineares no orçamento do Governo 
do Estado  e como isto prejudicou a Secretaria da Cultura - SECULT tem menos 
orçamento, o que tem deixado a SECULT impossibilitada de ação. Informou sobre o 
projeto Pontos de Cultura – MINC, Festival dos Inhamuns, maio - Inhamuns, Junho 
– Ceará Junino, políticas de editais, evento âncoras – Inhamuns, Festival Eleazar 



de Carvalho para Iguatu e Icó, agosto – Vale Jaguaribe e Outubro – Festa do Livro 
em Aracati. O Conselheiro Domingos Linheiro informou sobre o acompanhamento 
da obra na igreja de Viçosa demonstrando preocupação com o desenvolvimento da 
obra,  foi  feita prospecção pelo Antonio Moça Velha.  Sugeri  como solução com 
relação  as  obras  do  patrimônio  falar  com  Dr.  Paulo  Pinho,  para  resolver  esta 
questão de obra do DERT. O Conselheiro Liberal de Castro disse julgar absurda a 
intervenção do DERT em obras de restauração e avalia qual meio de  agir  com 
relação ao DERT, pois é impossível continuar desta maneira. Em Viçosa o Bispo é 
autônomo e propõe estudar como fazer uma forma legal com  relação a obra  sem 
usar  o  DERT.  O Conselheiro  Régis  Lopes  informou  sobre  dados  da  Comissão 
Cientifica,  acrescentando que a Imperatriz  Leopoldina, interessada em Botânica, 
traz um grupo de cientistas em  1837, conhecido como  Comissão Científica.  Em 
1837 ocorreu a Fundação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e que  entre 
1859 e 1861 foi escrito o Diário de Freire Alemão. A Conselheira Iracy Fernandes 
informou que o PRODETUR está na fase final de organização e que o primeiro 
subempréstimo  será  assinado  em  abril.  A  Conselheira  Eveline  Vasconcelos 
considerou cumprida a pauta da reunião do Conselho e agradeceu a participação 
dos  Conselheiros.  A  Presidente  Claudia  Leitão   agradeceu  a  participação  dos 
Conselheiros e convidou para a próxima reunião do COEPA.  E como nada mais 
houvesse a ser tratado, eu, Robledo Duarte, substituindo a Secretária da Reunião 
do Conselho, lavrei a presente ata que será assinada  por mim e pelos conselheiros 
presentes nesta reunião ordinária.

                           
CLÁUDIA SOUSA LEITÃO
Presidente do Conselho
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ANTÔNIO DE PADUA SANTIAGO DE FREITAS
Universidade Estadual do Ceará - UECE



DOMINGOS CRUZ LINHEIRO
Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB 

EULER SOBREIRA MUNIZ
Universidade de Fortaleza – UNIFOR 

ARTUR JOSÉ VIEIRA BRUNO
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará

FRANCISCO RÉGIS LOPES RAMOS
Universidade Federal do Estado do Ceará - UFC 

IRACY FERNANDES
Secretaria de Turismo – SETUR 

JOSÉ LIBERAL DE CASTRO
Instituto do Ceará 

JOSÉ NILTON DE FIGUEREDO
Universidade Regional do Cariri – URCA 
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Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 
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Procuradoria Geral da Justiça – PGJ 



FRANCISCO DE DEUS BARBOSA
Suplente da Secretaria de Desenvolvimento Local e Regional – SDLR

GLÓRIA LOPES VILLAR DE QUEIROZ
Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL

MARIA NORMA MAIA SOARES
Universidade  Estadual do Vale do Acaraú – UVA 

ROMEU DUARTE JÚNIOR
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 

EDUARDO HENRIQUE CUNHA NEVES
Suplente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE 

ROBLEDO DUARTE VALENTE
Secretária da Reunião do Conselho
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