
ATA DA 89 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNIÇIPAL DE PROTEÇÃO AO
PATRIMON lo HISTÓRICO-CU I ;cuRÃL DA SEC1ttTARIA DE CULTURA DE FORTALEZA

COMPHIC - 30/11/2017

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois iiiil e dezessete, às 9 (nove) horas e 40

5 (quarenta) minutos1 na sede da SECULTFOR, situada na Rua Pereira Filgueiras, número quatro,

Centro, ForlalczalCcará, foi realizada a 898 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Proteção
ao Patrimônio Uistórico-Cuitural - COMPIUC, da Secretaria Municipal cia Cultura de Fortaleza -

SECULTFOR. O senhor, Evaldo Lima, Secretário da Cultura e Presidente do COMPEHC iniciou a

sessão cumprimentando a todos os presentes pedindo para que todos assinassem a lista de

lo frequência e informou a pauta, coutbrmc segue: 1 - informes sobre o Edifício São Pedro; 2

I'rojeto Paço em Passos. O residente Evaldo informa aos conselheiros que a multa da Fábrica São

José foi paga e foi depositada no Tesouro Municipal e que parte dessa multa será aplicada ao

Patrimônio Histórico. O Conselheiro Alternar pergunta como está a situação da Casa do Português.
O Coordenador dc Patrimônio histórico, João Francisco, informa que o proprietário foi notificado e

15 que o mesmo compareceu a secretaria e a equipe da coordenação orientou como deverá ser o

processo e destaca que ele apresentou o projeto e que a coordenação marcará urna reunião posterior
para mostrar a esse conselho. informa também que já está agendada para semana vem urna visita a

Casa do Português e que as mudanças que estavam sendo executadas já parou e fala que o

proprietário já se convenceu que qualquer procedimento que se faça no bem terá que passar pela
20 secretaria e pelo COMPFHC. A conselheira Clélia Monastério pede aos membros do conselho para

que Sc escolha urn novo dia dc reunião, pois alega que a maioria dos conselheiros são professores e

tern os seus horários reservados. Sugcrc, então, a escolha de um novo dia da semana para ocorrer as

reuniões e que as extraordinárias fossem mio mesmo dia das ordinárias. O secretario Evaldo,
Presidente do Conselho, acata a sugestão e abre votação da proposta para que as reuniões ordinárias

25 do conselho ocorram na primeira quarta-feira de cada mês ao longo de todo o ano dc 2018 e que as

reuniões extraordinárias também ocorram às quartas-feiras, preferencialmnente, na terceira ou quarta
de cada mês. José Eurico, representante cia Citinova (Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação
de Fortaleza), cumprimenta a todos e começa a apresentação do Projeto Paço cm Passos e comenta

sobre os projetos que está desenvolvendo junto a SECULTFOR. Comenta que o projeto tcni O

30 objetivo de abrir o Paço Municipal para a população de Fortaleza conhecer a estrutura e ambiência f
do prédio e ter acesso e que o mesmo propõe um circuito de visitação ao exuberante Palácio João

Brigido, atual sede da Prefeitura Municipal de Fortaleza, prédio Tombado pelo decreto a° 11909, de

23 de novembro dc 2005 e que foi urn dos primnciios casarões da cidade e que será aberto para
-

visitação. Diz que a Cìtinova foi convidada pelo Gabinete do Prefeito a dar suporte na parte (f1\L,
35 tecnológica que apoiasse nesse processo de visitação. Diz, que a abertura cio palacete A visitação 4'-

simboliza um marco para a política de preservação do patrimônio, descentralizando o acesso a bens

e serviços culturais, valorizando a identidade cultural do imóvel e seu diálogo corn a cidade. Além

disso, corn o auxilio da tecnologia, a infbnnação que chega ao visitante poderá ser ainda maior. O

secretário Evaldo passa para a pauta seguinte, Informes sobre o Edflcio Silo Pedro, e diz aos

40 conselheiros que secretaria recebeu urna solicitação de alteração da Instrução de Tombamento do

iracema Plaza Hotel / Ed. São Pedro, protocolada pelo Sr. Francisco de Assis Philomeno Gomes Jr.,
através do Processo NU P910854/2017. A conselheira Clélia Monastério, sugere que se houver urna

mudança de instrução, a proposta é que os conselheiros leiam a instrução e que as modificações
sejam feitas por eles e junto corn a Coordenadoria de Patrimônio Histórico. O secretário Evaido diz

45 que nem todos os conselheiros presentes vão participar diretamente dessa aprovação, todavia a

responsabilidade legal é da Coordenadoria, nias por se tratar de urn projeto tão importante pra

cidade, o conselho participarA junto corn a Coordenacloria na elaboração da proposta da

modificação. Josué, Membro Titular da AGB, fitla que é interessante, a formação de urna comissão

para o estudo e análise da revisão da instrução e que se estipule urna data de retorno dessas reuniões

50 ao conselho, o que já na primeira reunião dc 201 8 a secretaria traga essa pauta novamente para ser

sanada. Depois de ser discutido pelo conselho, é criada urna Comissão Especial de Traa1lio. O

secretário Evaldo informa que a referida Comissão, será composta pela equipe técnica 'CPHC e
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Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 9 (nove) horas e 40

5 (quarenta) minutos, na sede da SECULTFOR, situada na Rua Pereira Filgueiras, número quatro,

Centro, Fortaleza/Ceará, foi realizada a 89 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Proteção
ao Patrimônio Histórico-Cultural - COMPFIIC, da Secretaria Municipal cia Cultura de Fortaleza -

SECULTFOR. O senhor, Evaklo Lima, Secretário da Cultura e Presjdente do COMPUIC iniciou a

sessão cumprimentando a todos os presentes pedindo para que todos assinassem a lista de

10 frequência e intbrmou a pauta, conforme segue: 1 - Informes sobre o Edifício São Pedro; 2

l'rojcto Paço cm Passos. O presidente Evaldo informa aos conselheiros que a multa da Fábrica Silo

José foi paga e foi depositada no Tesouro Municipal e que parte dessa multa será aplicada ao

Patrimônio Histórico. O Conselheiro Alternar pergunta corno está a situação da Casa cio Português.
O Coordenador dc Patrimônio Histórico, João Francisco, informa que o proprietário foi notilicado e

15 que o mesmo compareceu a secretaria e a equipe da coordenação orientou como deverá ser o

processo e destaca que ele apresentou o projeto e que a coordenação marcará uma reunião posterior
para mostrar a esse conselho. Informa também que já está agendada para semana vein urna visita a

Casa do Português e que as mudanças que estavam sendo executadas já parou e fala que o

proprietário já se convenceu que qualquer procedimento que se faça no bem terá que passar pela
20 secretaria e pelo COMPFHC. A conselheira C[élia Monastério pede aos membros do conselho i)ara

que se escolha urn novo dia de reunião, pois alega que a maioria dos conselheiros são professores e

tern os seus horários reservados. Sugere, então, a escolha de um novo dia da semana para ocorrer as

reuniões e que as extraordinárias fossem mio mesmo dia das ordinárias. O secretario Evaldo,
Presidente do Conselho, acata a sugestão e abre votação da proposta para que as reuniões ordinárias

25 Io conselho ocorram na primeira quarta-feira de cada mês ao longo de todo o ano dc 2018 e ciuc as

reuniões extraordinárias também ocorram às quartas-feiras, preferencialmente, na terceira ou quarta

de cada mês, José Eurico, representante cia Citinova (Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação
de Fortaleza), cumprimenta a todos e começa a apresentação cio Projeto Paço cm Passos e comenta

sobre os projetos que está desenvolvendo junto a SECULTFOR. Comenta que o projeto torn o

30 objetivo de abrir o 1'aço Municipal para a população de Fortaleza conhecer a estrutura e ambiência U!
cio prédio e ter acesso e que o mesmo propõe um circuito de visitação ao exuberante Palácio João

Brlgido, atual sede da Prefeitura Municipal de Fortaleza, prédio Tombado Pelo decreto n° 11909, de

23 de novembro dc 2005 e que foi urn (los primeiros casarões da cidade e que será aberto para

visitação. Diz que a Citinova foi convidada pelo Gabinete do Prefeito a dar suporte na parte 1'

35 tecnológica que apoiasse nesse processo de visitação. Diz, que a abertura do palacete à visitação
simboliza uni marco para apolítica dc preservação do patrimônio, descentralizando o acesso a bens

e serviços culturais, valorizando a identidade cultural do imóvel e seu diálogo com a cidade. Além

disso, corn o auxilio da tecnologia, a inlbnnação que chega ao visitante poderá ser ainda maior. O

secretário Evaldo passa para a pauta seguinte, Informes sobre o Edi/icio São Pedro, e diz aos

40 conselheiros que secretaria recebeu urna solicitação de alteração da Instrução de Tombamento do

Iracema Plaza Hotel / Ed. São I'edro, protocolada pelo Sr. Francisco de Assis Philomeno Gomes Jr.,
através do Processo N° P910854/20 17. A conselheira Clélia Monastório, sugere que se houver uma

mudança de instrução, a proposta é que os conselheiros leiam a instrução e que as modificações
sejam feitas por eles e Junto corn a Coordenadoria de Patrimônio Histórico. O secretário Evaldo diz

45 que nem todos os conselheiros presentes vão participar diretamente dessa aprovação, todavia a

responsabilidade legal é da Coordenadoria, nias por se tratar de uni projeto tão importante iia

cidade, o conselho participara junto coin a Coordenadoria tia elaboração da proposta da

modificação. Josué, Membro 'fitular da AUB, titIa que é interessante, a formação dc uma comissão

para o estudo e análise da revisão da instrução e que se estipule urna data de retorno dessas reuniões

50 ao conselho, e que já na primeira reunião dc 201 8 a secretaria traga essa pauta novamente iiafa ser t

sanada. Depois de ser discutido pelo conselho, é criada urna Comissão Especial dc TraI1io. O

secretário Evaldo informa que a referida Comissão, será composta pela equipe técnica 'CPHC e
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por 03 (trés) conselheiros do COMPHIC (a arquiteta Clélia Monastério, o arquiteto Dráulio Luiz de

Oliveira e o historiador Alternar Muniz) que ficaro responsnvcis por estudar a sølicitação de

55 aitcraçâo da Instrução de Tombamento supracitada e por elaborar uma proposta dc revisão da

mesma. Nada mais havcndo a tratar, o presidente do Conselho e Secretário de Cultura de Fortaleza,
senhor Francisco Evaldo Ferreira Lima, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada aC
reuniAo, As li (onze) e 20 (vinte) minutos, eu, Lennon Martins Sousa, Secretário executivo dotj»
COMPI-JIC, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada serA por todos os presentes

60 assinada.

Fottaicza, 26 dc março 2
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