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balanço das atividades da CPHC.  Na segunda proposta  o 
conselheiro Osmídio Alencar lembra que é necessário a 
formalização do processo pela Sociedade Amigos de 
Jacarecanga e, por fim, o  conselheiro Augusto Paiva propõe  
se discutir o Plano Diretor e a regulamentação das ZEPHs a 
partir do caso de Jacarecanga. O Conselheiro Alênio Noronha 
diz que a sua preocupação é com a forma concreta do trabalho, 
pois para ele, o ideal seria formar grupos com funções 
específicas. A Presidente Fátima Mesquita concorda com a 
formação de Grupos de Trabalho específicos como, por 
exemplo, um deles apresentaria o Planejamento/PACH na 
próxima reunião. Outro grupo ficaria com a discussão do Plano 
Diretor de Fortaleza e um terceiro estudaria o Seminário 
Aniversário de Fortaleza. Para finalizar sua fala diz aos que 
estão chegando que são muito bem vindos. Osmídio lugares de 
gestão compartilhada está acontecendo mas que trabalho nós 
vamos fazer contemporânea. Como fazer bonito hoje para 
preservar. Esse conselho não tem tanta força quanto o 
conselho da SEMAM e mesmo assim nossas marcas ficam na 
cidade. O Conselheiro Euler Sobreira reforça a proposta da 
reunião festiva no Clube Náutico onde se entregariam os 
diplomas dos bens tombados aos seus proprietários A 
Presidente Fátima Mesquita informa que a presidência do 
Náutico quer reverter o processo de tombamento. A 
Conselheira Clélia Lustosa diz que estão em obras, na parte de 
baixo, para aluguel de pequenos comércios. A Conselheira 
Helena Lima afirma que se o tombamento restringe muito o uso 
o mesmo se torna insustentável para os proprietários. A 
Presidente Fátima Mesquita lembra que devemos restrições 
somente naquela que é a parte mais significativa. Esclarece 
que o presidente do Clube aceitou o convite do COMPHIC e foi 
esclarecido que o ato de tombar não é para imobilizar a vida e, 
apesar da ação no Ministério Público foi mandado um ofício e 
se resolveu a situação, mas depois veio a SEMAM com a 
proibição das placas de publicidade e reacendeu a discussão. 
O Coordenador André Aguiar explica que conversou com o 
presidente do Náutico e que a retirada das placas de 
publicidade tira da receita mensal do clube cerca de 
R$15.000,00. O Conselheiro Augusto Paiva afirma que é 
necessário explicar aos proprietários que ao se tombar um 
imóvel só precisa apresentar o projeto do que se pretende 
fazer, para que a CPHC analise. A Conselheira Clélia Lustosa 
lembra que é sócia fundadora do COEMA e que existem os 
efeitos indiretos nas ações de proteção. Cita o exemplo da APA 
do Rio Pacoti onde hoje existem loteamentos enormes, pois 
houve uma grande valorização da área, ou, como noutro caso 
de despoluir o Rio Maranguapinho e jogar o esgoto na periferia, 
ou. ainda as obras da Copa de 2014 confrontadas com o Plano 
Diretor. Ela acredita que nem sempre a PMF vai conseguir, pois 
é difícil, mas considera um avanço ser participativo. Afirma que 
é defensora do trabalho dos técnicos e o que é necessário é  
planejar como articular as diversas forças. O Conselheiro 
Augusto Paiva explica que o que pensa sobre a questão 
conseguiu colocar em sua dissertação de mestrado que foi 
sobre a região das Goiabeiras, na Barra do Ceará. 
ENCAMINHAMENTOS: *Próxima reunião para entrega de 
certificado de tombamento, festiva, aberta, com convidados, em 
dezembro, no Clube Náutico. *O Conselheiro Augusto solicita, 
mais uma vez, um quadro branco. Concluídos os trabalhos, a 
reunião foi considerada encerrada e eu, André Aguiar Nogueira, 
Secretário do Conselho, lavrei a presente Ata que depois de 
lida e aprovada foi por todos os presentes assinada. 
COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL 
DA SECRETARIA DE CULTURA DE FORTALEZA                      
(CPHC-SECULTFOR) - André Aguiar Nogueira. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE FORTALEZA 
(SECULTFOR) - Maria de Fátima Mesquita da Silva. 
SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA (SETFOR) - 
Helena da Cunha Lima. PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO (PGM) - Antonio Osmídio Alencar. 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES 
UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA (ANPUH) - Alênio Carlos 
Noronha de Alencar. INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO 
BRASIL (IAB) - Augusto César Chagas Paiva. SECRETARIA 

DO MEIO AMBIENTE (SEMAM) - Maria do Socorro Lima. 
INSTITUTO DO CEARÁ (IC) - Maria Clélia Lustosa Costa. 
ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS DO BRASIL (AGB) - 
Eudes André Leopoldo de Souza. UNIVERSIDADE DE 
FORTALEZA (UNIFOR) - Euler Sobreira Muniz. INSTITUTO 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 
(IPHAN) - Ivanildo Soares da Silva.  

*** *** *** 
 

 ATA DA 25ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNI-
CIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-
CULTURAL - (COMPHIC). Às nove horas do dia oito de feve-
reiro de dois mil e onze, na sede da SECULTFOR, Rua Pereira 
Filgueiras, nº 04, Centro, em Fortaleza/Ceará, foi realizada a 
25ª reunião do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio 
Histórico-Cultural - COMPHIC, da cidade de Fortaleza com a 
presença das senhoras e dos senhores: André Aguiar Noguei-
ra, representante da Coordenação de Patrimônio Histórico-
Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR), 
secretário do COMPHIC de acordo com a Lei n° 9.347/2008; o 
Secretária Executivo de Cultura de Fortaleza Francisco  Márcio 
Caetano e os conselheiros  Augusto César Chagas Paiva, 
representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB); Hele-
na da Cunha Lima, representante da Secretaria de Turismo de 
Fortaleza (SETFOR) Maria do Socorro Lima, representante da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM);  Antonio 
Osmídio Alencar, representante da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio (PGM);  Euler Sobreira Muniz, representante da Univer-
sidade de Fortaleza (UNIFOR). Justificaram ausência os conse-
lheiros: Ivone Cordeiro Barbosa, representante da Universidade 
Federal do Ceará (UFC); Maria Clélia Lustosa Costa, represen-
tante do Instituto do Ceará (IC). Estiveram ausentes os Conse-
lheiros: Ronivaldo Maia representante da Câmara Municipal de 
Fortaleza (CMF); Francisco Veloso, representante do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); Sílvia 
Márcia Alves Siqueira, representante da Universidade Estadual 
do Ceará (UECE) e Francisco José Santos, representante da 
Secretaria de Turismo do Estado (SETUR); Antonio Gilberto 
Ramos Nogueira, representante da Associação Nacional dos 
Profissionais Universitários de História (ANPUH); Alexandre 
Sabino do Nascimento, representante da Associação dos Geó-
grafos do Brasil (AGB); Antônio Edmar Carvalho Leite, repre-
sentante da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do 
Ceará (OAB-CE); Ilná Diógenes, representante da Secretaria 
de Cultura do Estado do Ceará (SECULT). Estiveram presentes 
os representantes das regionais: José Ivan Henrique de Souza 
e Fernando Arruda (SER I); Ana Cláudia Reis Aragão (SER II); 
Carlos Quezado (SER III); Ademar da Silva Rodrigues (SER 
IV); Alferes José Casimiro Duarte (SER V); Marcelo Campos 
Peixoto (SER VI). Clélia Monastério, arquiteta, Raimunda Ro-
drigues Maciel Lima e Raimundo Gomes Marques, historiado-
res, os estagiários Felipe Barreira e Joana Guedes                       
(SECULTFOR/CPHC). Também estiveram presentes Cláudio 
Roberto de Sousa Mota e Moysés Rodrigues da Sociedade dos 
Amigos de Jacarecanga. A reunião se inicia com o Secretário 
Executivo de Cultura Márcio Caetano fazendo a leitura das 
pautas a serem discutidas: 1. Informes. 2. Responsabilidade 
das Secretarias Executivas Regionais (SER's) na preservação 
do Patrimônio Histórico. 3. Votação do Parecer sobre o Proces-
so de Tombamento Nº. 21/06 IMPARH. 4. Demanda Sociedade 
Amigos de Jacarecanga/Regulamentação das ZEPHs/Plano 
Diretor.  5. Apresentação da Minuta do Projeto do Seminário 
sobre Preservação do Patrimônio Histórico Cultural e Desen-
volvimento Urbano/Paisagem Cultural. Márcio Caetano explica 
que a pauta de número dois será adiada já que os conselheiros 
Ivone Cordeiro e Romeu Duarte não puderam comparecer a 
esta reunião e justificaram as suas ausências. André Aguiar, 
coordenador da CPHC pede a palavra para também fazer o 
esclarecimento sobre a importância da presença dos represen-
tantes das Secretarias Executivas Regionais (SERs) em nossa 
reunião mensal.   Lamenta que a Secretária da Executiva Re-
gional do Centro, Luiza Perdigão, infelizmente, não pôde se 
fazer presente a reunião, mas, lembra que há uma  interação 
constante entre a CPHC e a SERCEFOR para combater as 
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construções irregulares em nosso corredor histórico já que a 
Coordenação não tem poder de multa, o que se torna um pro-
blema sério e cita o caso da demolição do antigo Automóvel 
Clube, na Avenida João Pessoa, onde atualmente, funcionava 
um Seminário Evangélico. Conta que a CPHC após a denúncia 
de um cidadão fazendo a visita ao local e o parecer lembrando 
que o imóvel apesar de não ser tombado está na Poligonal de 
preservação do IMPARH, que encontra-se protegido. Mas, 
infelizmente, como é recorrente em nossa cidade, demoliram o 
imóvel durante o final de semana. Não se tratava de um bem 
tombado, mas dos bens definidos como entorno do IMPARH 
além de se tratar do corredor histórico da João Pessoa. O co-
ordenador André Aguiar informa que a CPHC estuda com o 
Setor Jurídico uma multa compensatória afim de reverter para 
outro bem tombado. Lembra que é a população que diz o que 
quer preservar através de denúncias, conforme o caso relata-
do. Outro informe é dado sobre os museus comunitários, as 
propostas das Regionais I e II que devem ser apresentadas na 
próxima reunião, a da Vila do Mar ainda está em construção. A 
Conselheira Helena Lima comenta sobre o Museu Natural do 
Mangue mas o mesmo é iniciativa de um grupo liderado por 
Rusty Sá Barreto. André Aguiar lembra que os museus comuni-
tários estariam presentes em cada comunidade e, organizados 
pelas suas próprias demandas, descentralizando o Museu e a 
memória de nossa cidade. No Mucuripe, por exemplo, temos o 
Farol Velho, que poderia ser utilizado para esse fim, um local 
estratégico para instalar o Museu, porém, pertencendo ao go-
verno do estado não se sabe como seria feito. Finalizando 
esclarece que a proposta de um Museu Municipal existe desde 
1970, em lei, mas ainda não existe, de fato e que a ideia é que 
ele seja instalado na Estação Ferroviária João Felipe, para a 
Copa do Mundo de Futebol, em 2014. A Conselheira Helena 
Lima retornando a comentar sobre a presença dos fiscais diz 
que nas Regionais os fiscais são dos Distritos Ambientais. O 
Conselheiro Euler Sobreira afirma estar feliz com a presença 
dos fiscais das SERs em nossa reunião e lembra uma deman-
da importante que é a publicação dos bens tombados no Guia 
Cultural, que é lançado todo mês pela prefeitura. Márcio Cae-
tano sugere que o Guia Cultural traga todos os meses a rela-
ção dos bens tombados em Fortaleza.  Cláudio Mota (Socieda-
de dos Amigos de Jacarecanga) pergunta se o único critério 
para o tombamento seria a arquitetura. O Conselheiro Euler 
Sobreira esclarece que são duas vertentes: arquitetônico ou 
afetivo.  Moysés Rodrigues (Sociedade dos Amigos de Jacare-
canga) faz um comentário sobre o poder destruidor do dinheiro 
que consegue barrar até as ações das instituições governa-
mentais. O coordenador André Aguiar se dirige aos fiscais 
presentes para marcar a data da  capacitação referente a legis-
lação de Patrimônio Histórico e as ações que devem ser em-
preendidas em parceria com a CPHC. A arquiteta Clélia Monas-
tério enfatiza que  a capacitação é uma chamada à responsabi-
lidade compartilhada e vai trabalhar as leis que devem ser 
acionadas em caso de construção ou demolição irregulares. O 
historiador Raimundo Marques enfatiza a importância desta 
parceria, pois, no caso da demolição do antigo Automóvel Clu-
be, na Avenida João Pessoa, a fiscal da Regional IV se ateve 
somente às árvores que havia no local sem referir-se a medi-
das coercitivas pela demolição do imóvel. O coordenador André 
Aguiar argumenta que além da falta de agilidade com relação 
às árvores, que também deveriam ser protegidas, há o desco-
nhecimento da legislação referente ao patrimônio histórico 
como se a edificação não merecesse cuidado, já que foi demo-
lido um prédio histórico, apesar de não estar tombado. O con-
selheiro. Augusto Paiva comenta que na sua leitura acredita 
que a fiscalização da prefeitura é ineficiente e cita o exemplo 
de uma no construção no Montese que tem quase certeza ser 
irregular e o fiscal visita a obra e não multa. Para ele, é uma 
questão a ser tratada com muita clareza e pergunta se a prefei-
tura tem poder de punição porque isso não é feito.  O Conse-
lheiro Euler Sobreira em resposta a fala anterior do Senhor 
Moysés Rodrigues afirma que o poder sempre é visto como 
algo etéreo, mas, segundo ele, não é verdade, somos nós que 
temos que agir. O conselheiro diz entender a dificuldade de 
fiscalização da prefeitura e sugere que se temos várias regio-

nais poderia haver um regime de plantão durante o fim de se-
mana. A conselheira Socorro Lima faz a sugestão de que se foi 
observado um caso, como esse, haja uma comunicação imedi-
ata por meio do fone ou fax. E lembra da dificuldade desse 
trabalho onde não se tem nem a quantidade miníma de fiscais 
numa cidade enorme e que cresce a cada dia, já que o concur-
so último foi há 29 anos. Carlos Quezado (SER III) afirma, que 
em sua opinião, apesar da má fiscalização, o Ministério Público 
também não atua como deveria por demora para agir. Além da 
atuação do MP também a falta de rigor da PGM, pois, mesmo 
depois do embargo a obra continua e o problema se demora no 
também no Judiciário. O coordenador André Aguiar afirma que 
a capacitação CPHC/SERs será dia 22/02, de 08:00 ao 12:00h, 
na Vila das Artes. A arquiteta Clélia Monastério apresenta a 
minuta do projeto do seminário do Aniversário de Fortaleza com 
o título “Preservação do patrimônio histórico cultural e desen-
volvimento urbano/paisagem cultural”.  O Conselheiro Euler 
Sobreira diz que com relação a demanda da Sociedade dos 
Amigos de Jacarecanga talvez seja possível remendar e incluir 
Jacarecanga no Plano Direteor.  O Conselheiro Osmídio ??? 
esclarece que pela nova lei havia dois anos para regulamentar 
o PD o que não foi feito, por isso, há o vácuo para as Zonas 
Especiais. Explica que, na prática, a regulamentação está sen-
do feita através de pareceres. O coordenador André Aguiar 
lamenta a ausência de Meneleu Neto (SEPLA) na discussão 
sobre o Plano Diretor e defende a proposta de se tomar Jaca-
recanga como exemplo. Márcio Caetano solicita que se faça o 
encaminhamento de uma conversa com a Câmara de Vereado-
res, com Ronivaldo Maia ou com Acrísio Sena, sendo que este, 
inclusive, já pediu abertura de um processo de tombamento do 
Samba do Zé Bezerra. Também pede desculpas aos presentes 
pois estava enganado já que pensava que Jacarecanga já era 
zona de proteção. Moysés Rodrigues (Sociedade dos Amigos 
de Jacarecanga) também lembra do vereador Salmito Filho que  
participa da Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores. O 
conselheiro Osmídio Alencar esclarece que a iniciativa pode ser 
do poder legislativo mas com a realização de audiência pública. 
Para tanto as secretarias municipais interessadas devem mani-
festar, de imediato, a necessidade dessas intervenções, pois, é 
para isso essa revisão do Plano Diretor. Márcio Caetano infor-
ma aos conselheiros que não temos quorum para a votação. 
Moysés Rodrigues (Sociedade dos Amigos de Jacarecanga) 
pede a palavra para dar a sua opinião sobre a SEMAM que, 
para ele, é inoperante, dando o exemplo do Edifício Cidade, na 
Jacarecanga. O conselheiro Augusto Paiva pergunta se é um 
consenso entre os presentes que se deve tomar a Jacarecanga 
como modelo para iniciar as discussões sobre as intervenções 
pretendidas no Plano Diretor com vistas a regulamentação das 
ZEPHs em Fortaleza. Márcio Caetano relembra que não é só a 
intenção mas é necessário justificá-la.   O conselheiro Augusto 
Paiva cita o exemplo do riacho Jacarecanga que some e apa-
rece, nos mapas, várias vezes, até chegar ao oceano Atlântico, 
precisando ser resolvido oficialmente. Segundo ele, esse pro-
blema envolve a Marinha, sendo necessário que o COMPHIC 
decida a área que tem que ser mapeada. Propõe uma visita 
técnica deste conselho a área, mas, não durante a reunião e, 
sim, um evento a parte, já que a Jacarecanga é muito importan-
te para, inclusive, do ponto de vista da arquitetura. Por último, 
afirma que também deve ser solicitado o estudo da Lei de Uso 
e Ocupação do Solo e as respectivas aplicações para as de-
mais áreas da cidade. A Conselheira Socorro Lima indaga 
quem está fazendo estas revisões. O conselheiro Osmídio 
Alencar diz que é a SECULTFOR/CPHC tem que se manifestar 
com as suas pretensões justificadas a fim de que se regula-
mente. A Conselheira Socorro Lima responde ao senhor Moy-
sés Rodrigues que o Edifício Cidade, citado pelo mesmo foi 
aprovado pela lei anterior o que gerou direitos, mas  afirma que 
é preciso ver o que ainda poderia ser feito com relação a ele. 
Moysés Rodrigues (Sociedade dos Amigos de Jacarecanga) 
afirma a ausência da SEMAM na ocasião da audiência pública 
provocada pelo Ministério Público na Assembléia Legislativa. O 
Coordenador André Aguiar faz a apresentação da Minuta do 
Projeto do Seminário sobre Preservação do Patrimônio Históri-
co Cultural e Desenvolvimento Urbano/Paisagem Cultural pre-
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parado pelos conselheiros Romeu Duarte e Ivone Cordeiro.  O 
conselheiro Augusto Paiva opina que é preciso enxugar colo-
cando um número menor de gestores falando sobre suas  ex-
periência e mais tempo para que após cada mesa a platéia 
possa se posicionar e ocorra o debate de idéias, também pede 
que envie a minuta por correio eletrônico para todos os conse-
lheiros. Márcio Caetano afirma que é importante haver críticas 
de pesquisadores das universidades e da sociedade civil.  O 
conselheiro Augusto Paiva concorda que deve haver a presen-
ça dos intelectuais.  O Coordenador André Aguiar lembra que 
também deve haver convidados de Sobral, Recife, etc. Márcio 
Caetano enfatiza que vai haver o Fórum das Capitais proposta 
da gestão trazer. O Coordenador André Aguiar relembra os 
encaminhamentos: ENCAMINHAMENTOS: 1. Oficina de capa-
citação CPHC/SERs: 22, 8-12:00h; 2. Regulamentação ZEPHs 
(presença imprescindível de Meneleu Neto/SEPLA) Interven-
ções que a SECULTFOR pretende PD/audiência pública/ Pare-
cer  PGM com Osmídio Alencar; 2. Bens Tombados no Guia 
Cultural com Dalton Moura; 3. Visita do COMPHIC ao bairro 
Jacarecanga depende da disponibilidade dos conselheiros e da 
Socie-dade dos Amigos de Jacarecanga 4. Cláudio Mota, Soci-
edade dos Amigos de Jacarecanga, minuta para próxima área 
a preservar; 5.  Museus Comunitários; 6. Seminário Aniversário 
Fortaleza; 7. Pauta da 26ª reunião: Parecer IMPARH e Santa 
Casa; Destombamento Cine Messejana e Bar Avião; Apresen-
tação Projetos Museus Comunitários; Solicitação vereador 
Helder Couto construção no entorno do Paço; Concluídos os 
trabalhos, a reunião foi considerada encerrada e eu, André 
Aguiar Nogueira, Secretário do Conselho, lavrei a presente Ata 
que depois de lida e aprovada foi por todos os presentes assi-
nada. COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO-
CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA DE FORTALE-
ZA (CPHC-SECULTFOR) - André Aguiar Nogueira. SECRE-
TARIA MUNICIPAL EXECUTIVO DE CULTURA DE FORTA-
LEZA (SECULTFOR) - Francisco Márcio Caetano de Castro. 
SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA (SETFOR) - 
Helena da Cunha Lima. PROCURADORIA GERAL DO MU-
NICÍPIO (PGM) - Antonio Osmídio Alencar. INSTITUTO DOS 
ARQUITETOS DO BRASIL (IAB) - Augusto César Chagas 
Paiva. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMAM) - Maria 
do Socorro Lima. UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNI-
FOR) - Euler Sobreira Muniz. 

*** *** *** 
 

 ATA DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-
CULTURAL (COMPHIC). Às nove horas do dia cinco de abril 
de dois mil e onze, na sede da SECULTFOR, Rua Pereira 
Filgueiras, nº 04, Centro, em Fortaleza/Ceará, foi realizada a 
26ª reunião do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio 
Histórico-Cultural - COMPHIC, da cidade de Fortaleza com a 
presença das senhoras e dos senhores: André Aguiar 
Nogueira, representante da Coordenação de Patrimônio 
Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza 
(SECULTFOR), secretário do COMPHIC de acordo com a Lei 
n° 9.347/2008; a Secretária de Cultura de Fortaleza Fátima 
Mesquita e os conselheiros Francisco Veloso, representante do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); 
Augusto César Chagas Paiva, representante do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil (IAB); Helena da Cunha Lima, 
representante da Secretaria de Turismo de Fortaleza 
(SETFOR);  Antonio Osmídio Alencar, representante da 
Procuradoria Geral do Município (PGM);  Euler Sobreira Muniz, 
representante da Universidade de Fortaleza (UNIFOR);  
Gerôncio Coelho, representante da Câmara Municipal de 
Fortaleza (CMF); Ivone Cordeiro Barbosa, representante da 
Universidade Federal do Ceará (UFC); Maria Clélia Lustosa 
Costa, representante do Instituto do Ceará (IC); Alênio Carlos 
Noronha de Alencar, representante da Associação Nacional dos 
Profissionais Universitários de História (ANPUH);  Alexandre 
Sabino do Nascimento, representante da Associação dos 
Geógrafos do Brasil (AGB); Maria do Socorro Araújo Câmara, 
representante da Secretaria de Turismo do Estado (SETUR); 
Ilná Diógenes, representante da Secretaria de Cultura do 

Estado do Ceará (SECULT).  Estiveram ausentes os 
Conselheiros: Maria do Socorro Lima, representante da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM); Sílvia Márcia 
Alves Siqueira, representante da Universidade Estadual do 
Ceará (UECE) e  Antônio Edmar Carvalho Leite, representante 
da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Ceará (OAB-
CE). Clélia Monastério, arquiteta, Raimunda Ivoney Rodrigues 
e Raimundo Gomes Marques, historiadores e os estagiários 
Felipe Barreira e Joana Guedes todos da SECULTFOR/CPHC. 
A reunião se inicia com a secretária  de cultura  do COMPHIC 
Fátima Mesquita fazendo a apresentação dos dois novos 
conselheiros que assumem Gerôncio Coelho, representante da 
Câmara Municipal de Fortaleza (CMF) e Maria do Socorro 
Araújo Câmara, representante da Secretaria de Turismo do 
Estado da (SETUR). Em seguida faz a leitura das pautas a 
serem discutidas: Informes. 1. Votação do parecer de 
tombamento IMPARH 2.  Votação do parecer de tombamento 
Santa Casa de Misericórdia 3. Revogação dos Decretos 
Provisórios dos Processos de Tombamento Bar Avião e Cine 
Messejana 4. Apresentação dos projetos dos museus 
comunitários. 5. Solicitação do ex-vereador Helder Couto sobre 
construção no entorno do Paço Municipal. Inicia-se a 
apresentação pelos conselheiros Ivone Cordeiro e Augusto 
Paiva do parecer de tombamento do IMPARH e em seguida a 
votação do mesmo. A conselheira Clélia Lustosa aprova sem 
restrição. O conselheiro Euler aprova ainda uma ação contra a 
a demolição.  A conselheira Ilná Diógenes tem restrições em 
relação ao tombamento do imóvel, pois, em sua opinião não 
tem uma arquitetura representativa, contudo aprova o seu 
tombamento.  A conselheira Maria do Socorro Câmara  aprova 
plenamente, bem como os conselheiros Augusto Paiva, Alênio 
Alencar, Helena Lima, Osmídio Alencar, Gerôncio Coelho. O 
conselheiro Alexandre do Nascimento se abstém e o 
conselheiro Francisco Veloso recomenda manter os anexos 
que se conserve imediatamente o restauro por ser do 
município. Aprovado passa-se a votação da Santa Casa de 
Misericórdia feito pelos conselheiros Euler Sobreira e Clélia 
Lustosa que fazem a leitura do parecer. O conselheiro 
Francisco Veloso destaca a galeria do Salão Nobre 
apresentando a coleção de pinturas óleo sobre tela dos 
“mordomos” Raimundo Cela e elevador com porta pantográfica 
chamar a atenção que estes bens não são mais produzidos 
hoje.  O conselheiro Augusto Paiva lembra a possibilidade de 
reconhecer a autoria desses quadros em óleo sobre tela, não 
sendo fácil, mas é possível. Finaliza dizendo que muitas 
pessoas afirmam que Fortaleza não tem história mas é 
obrigação nossa demonstrar o contrário e, para isso, ressalta a 
importância da demarcação do corredor histórico da rua Dr. 
João Moreira.  O conselheiro Francisco Veloso afirma que a rua 
Dr. João Moreira é um maiores corredores históricos do estado 
e, que ele vai, além disso, constituindo um quadrilátero. A 
Presidente Fátima Mesquita sugere o tombamento do conjunto 
da Santa Casa e a delimitação do corredor histórico da rua Dr. 
João Moreira o que é aprovado por unanimidade.  A Presidente 
afirma que pretende pedir o tombamento estadual da Santa 
Casa, porém, ressalta que sendo um bem de propriedade 
particular os seus responsáveis é que vão tratar de seu 
restauro, sendo que os órgãos públicos podem e devem ajudar.  
Solicita aos representantes do IPHAN e da SECULT presentes 
que as três instâncias aqui representadas possam juntos 
compor esse sítio histórico da rua Dr. João Moreira. Lembra 
que Fortaleza pela primeira vez foi reconhecida como 
patrimônio histórico pelo Plano de Ação das Cidades Históricas 
PACH/IPHAN. O conselheiro Euler Sobreira lembra da visita do 
Ministro do Turismo e que considera muito importante se fazer 
o inventário do Centro de Fortaleza por conta da Copa de 2014.  
A Presidente Fátima Mesquita defende que só dessa forma é 
possível dar visibilidade aos bens tomando-os como um 
conjunto. O conselheiro Alênio Alencar pede um esclarecimento 
que, segundo ele, não deixa de ser uma provocação sobre o 
acervo documental da Santa Casa de Misericórdia, mas 
também de outros bens tombados, se a Instrução de 
Tombamento indica onde estaria esse acervo, já que este não 
foi mencionado no Parecer. Para o conselheiro parece que a 


