
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  19  de 
dezembro de 2005, às 9h, no Salão de Eventos da Biblioteca Pública Governador 
Menezes Pimentel - BPGMP, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, 255 - 
Centro, 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 – Resumo das atividades do COEPA em 2005 e propostas para 
2006; II – Viagem a Quixeramobim com o Ministro da Cultura; III – Comentário 
sobre  a  Cidade  de  Aracati.  Estiveram  presentes  os  seguintes  Conselheiros: 
EVELINE VASCONCELOS, Vice-Presidente do Conselho; ROBLEDO VALENTE 
DUARTE,  Suplente Coordenadoria de Patrimônio Histórico Cultural – COPAHC; 
FRANCISCO JOSÉ B. BARROS,  Suplente da Secretaria de Turismo – SETUR; 
ANDRÉ LUIZ PINHEIRO, Representante do Conselho Regional de engenharia e 
Arquitetura – CREA;  FRANCISCO RÉGIS LOPES RAMOS,  Representante  da 
Universidade Federal de Ceará – UFC; MARIA NORMA MAIA, Representante da 
Universidade Estadual do Vale do Acaraú – URCA; MARIA DA GLÓRIA LOPES 
VILLAR DE QUEIROZ, Representante da Câmara dos Diretores Lojistas – CDL; 
CARLOS RAFAEL DIAS, suplente da Universidade Regional do Cariri – URCA; 
EULER  SOBREIRA  MUNIZ,  representante  da  Universidade  de  Fortaleza  – 
UNIFOR; DOMINGOS CRUZ LINHEIRO, representante Instituto dos Arquitetos do 
Brasil  –  IAB;  LAURO CHAVES FILHO,  representante  da  Secretaria  da  Infra-
Estrutura - SEINFRA;  ROMEU DUARTE JUNIOR, representante do Instituto do 
Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  –  IPHAN;  MANOELA VALENÇA DE 
QUEIROZ, representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e ÂNGELA 
MÁRCIA F. A. BOMFIM, Secretária Executiva do Conselho. A Vice-Presidente do 
Conselho, Eveline Vasconcelos, iniciou a reunião ressaltando ser a última reunião 
do ano e abriu a palavra para que os Conselheiros apresentassem propostas para 
2006. A Conselheira Manoela Queiroz falou sobre a necessidade de incluir nas 
pautas  assuntos  do  patrimônio  imaterial.  A  Conselheira  Eveline  Vasconcelos 
reconheceu que a atuação no campo do patrimônio cultural limitou-se ao Mestres 
da  Cultura  e  informou  que  o  Oswald  Barroso  assumirá  a  área  de  patrimônio 
imaterial da Secretaria. Segundo a Conselheira, o Projeto Secult Itinerante está 
fazendo  o  mapeamento  das  manifestações  culturais  das  5  macroregiões. 
Informou que a região de Jaguaribe será revisitada durante os meses de janeiro e 
fevereiro, para corrigir distorções. Apresentou ao Conselho o relatório do Maciço 
de Baturité e sugeriu que, posteriormente, os Conselheiros fizessem a leitura e a 
análise do documento. Disse que a proposta é que o documento seja consolidado 



após a leitura de três profissionais. Quanto ao mapeamento do patrimônio material 
disse que o Conselho poderá utilizá-lo para o planejamento das suas ações. Falou 
que estão sendo realizados desenhos, fotografias e livro de memória. Sugeriu a 
inclusão do Conselheiro Domingos Linheiro no grupo de desenho para Fortaleza. 
A Conselheira Manoela Queiroz falou do caso da rapadura que foi registrada por 
um grupo alemão. O Conselheiro André Costa disse que no CREA tem tido o 
cuidado  da  prática  profissional,  abrindo  o  leque  de  atividades,  mas  que  os 
serviços sejam executados por profissionais credenciados. Discordou da opinião 
do  Gilmar  de  Carvalho  expressa  no  artigo  em  que  questionou  a  ação  da 
Secretaria no interior. Disse apoiar a posição da Secretaria e espera que em 2006 
possam  escrever  artigos.  O  Conselheiro  Romeu  Duarte  disse  que  faltou  o 
atendimento do COEPA ao Prodetur II. Informou que na reunião de Quixeramobim 
o relatório do Seminário da Prainha e da Casa do Capitão Mor estarão prontos, 
concluindo  a  lista  do  Prodetur.  Quanto  à  estruturação  do  patrimônio  imaterial 
aprovou o nome do Oswald Barroso e sugeriu a inclusão de alunos e estagiários 
universitários  que  têm  interesse  no  assunto.  Disse  que  a  comunicação  do 
Conselho com a comunidade precisa melhorar. Falou dos trabalhos realizados, 
mas que tiveram visibilidade. Sugeriu que a Secretaria utilizasse a sua equipe de 
imprensa,  canal  de  televisão  para  dar  visibilidade  às  ações  do  COEPA.  A 
Conselheira  Eveline  Vasconcelos  reconheceu  a  necessidade  de  priorizar  a 
divulgação. O Conselheiro André Costa analisou o relatório das pendências das 
instruções de tombamento, e mencionou a quantidade de processos que estão 
aguardando  informações.  Sugeriu  que  o  COEPA  apresente  um  fluxo  para 
tombamento de edificações. A Conselheira Eveline Vasconcelos comprometeu-se 
a informar ao Conselho as pendências de cada processo.  O Conselheiro Romeu 
Duarte  citou  a  ausência  constante  dos  representantes  da  APRECE  e  da 
Assembléia  Legislativa,  e  solicitou  que  fosse  enviada  correspondência  às 
instituições comunicando o fato. O Conselheiro Domingos Linheiro informou que o 
Sobrado José Lourenço está faltando a comunicação visual. O Conselheiro Régis 
Lopes sugeriu uma reunião para discutir o projeto museográfico. Sobre o item 2 
da pauta -  viagem a Quixeramobim com o Ministro  da Cultura,  a  Conselheira 
Eveline Vasconcelos, destacou o fato de que esta ação reforçará a atuação dos 
Municípios e chamar a atenção para outras edificações, dentre elas, a casa do Sr. 
José Felício, do séc. XIX, cujo estado de conservação inspira cuidados. Informou 
que  encaminhará  ofício  à  Secretaria  para  que  possa  iniciar  a  instrução  de 
tombamento. Com relação ao item 3 da pauta – comentário sobre a Cidade de 
Aracati, o Sr. Robledo Duarte,  informou que esteve na cidade com representantes 
da  SDLR,  Biblioteca  Pública  para  a  escolha  da  edificação  que  abrigará  a 
biblioteca regional. Segundo o Sr. Robledo Duarte, todos os casarões estão em 
péssimas condições, inclusive o casarão do Barão de Messejana. O Conselheiro 
Domingos  Linheiro  informou  que  foi  elaborado  um  projeto,  na  época  do 
Governador  Tasso  Jereissati  e  que  foi  submetido  à  lei  Rouanet.  Segundo  o 
Conselheiro  o  projeto  não foi  aprovado e  que não foi  pago o projeto  (CDL e 
SEBRAE). Disse possuir uma cópia. Sugeriu que a utilização da casa de Adolfo 
Caminha  reforçaria  as  ações  para  tentar  recuperar  a  edificação  e  a  sua 
desapropriação.  O Conselheiro  Romeu Duarte falou do abandono dos imóveis 
pelos  proprietários  e  sugeriu  a  casa  do  Barão  de  Messejana  para  abrigar  a 



biblioteca regional, por ficar próxima do Museu Jaguaribano. A Conselheira Glória 
Queiroz ficou de levantar  a  situação do Casarão do barão de Messejana e a 
possibilidade de assinatura de um contrato de comodato entre o CDL e o Governo 
do  Estado.   O  Conselheiro  Romeu  Duarte  informou  sobre  a  verba  de  R$ 
280.000,00, do IPHAN  para o Museu Jaguaribano, em 2006.  Ressaltou porém 
que o recurso será aplicado em obra civil, sendo necessário que o restauro e o 
acervo podem ser submetidos à Lei  Rouanet.  Disse não entender a lógica do 
Prodetur, que poderia incluir Aracati à medida em que possui um sítio histórico. A 
Conselheira  Eveline  Vaconcelos  informou  que  o  Prodetur  contempla  a  região 
oeste e disse desconhecer a previsão de ações para o interior. O Conselheiro 
Domingos  Linheiro  sugeriu  que  se  retornasse  a  negociação  com o  prédio  de 
Adolfo Caminha, já que, segundo o Conselheiro, o IPHAN vais investir recursos na 
sua recuperação. Disse ser importante encaminhar a proposta ao Governador. O 
Conselheiro  André  Costa  sugeriu  montar  uma  comissão  para  preparar  um 
documento para apresentar ao Governador e à imprensa, com representantes do 
IAB e IPHAN. O Sr. Robledo Duarte citou que uma das alternativas é a proposição 
de emendas pelos  deputados.  Citou  como exemplo  a  ação desenvolvida pelo 
Dep. João Alfredo com a Casa José de Alencar. Após concluídos todos os itens 
da pauta, houve a confraternização dos Conselheiros 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  por  mim  e  pelos 
Conselheiros presentes nesta Reunião Ordinária.
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