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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
A oitava reunião do COMPAC aconteceu de forma híbrida.  
A Presidente Roselene Alves abriu a pauta para discussão: (1) Projeto de instalação – Joaquim Dias Drummond; A 

Presidente Roselene Alves apresentou os familiares de Joaquim Dias Drummond, presentes na reunião. Foram então 
apresentados os estudos de implantação desenvolvidos pelos arquitetos. Foram desenvolvidas duas alternativas de 
implantação para o busto em homenagem à Joaquim Dias Drummond, uma no interior do Casarão, na sala de recepção e outra 
na área externa, próxima à árvore. Por unanimidade, o Conselho votou para que a implantação aconteça na área externa. 
Shirley Fonseca sugeriu apenas uma alteração no projeto, já que, como usuária do espaço, vê o uso constante da área como 
palco. Foi então sugerido que o busto seja localizado no centro da terceira janela, da direita para a esquerda, liberando mais 
área. Roselene Alves explicou aos familiares do homenageado sobre as questões de peso do busto na estrutura do Casarão, 
assim como a maior visibilidade na área externa. Ao final da pauta, a filha de Joaquim Dias Drummond prestou um 
agradecimento ao COMPAC.  

(2) Ofício/SEMADETUR/1457/2022 – Solicita deliberação e aprovação do COMPAC do Projeto Parklet CAT – 
Praça do CAT;  Roselene Alves passou a palavra para a arquiteta Tatiane Carneiro, responsável pelo projeto. Tatiane Carneiro 
explicou que a ideia seria criar uma área para as pessoas realizarem as ocorrências no CAT, com cobertura, bicicletário e 
lixeiras. A ideia inicial seria implantar a estrutura de pergolado em frente ao Banco do Brasil, direcionado para a rua sem saída, 
mas sobre a área da praça. O pergolado seria executado em madeira ecológica, um material fácil de implementar. Marcelo 
Azeredo levantou o questionamento sobre o carro da polícia, que fica localizado em cima da praça e sugeriu que ele ficasse na 
rua sem saída. Foi explicado que a viatura atrapalharia a acessibilidade do banco, além do estacionamento. Mário Márcio 
Campolina explicou a situação sobre a qual, há alguns anos, a via foi fechada por interesse particular do banco, levantando o 
questionamento se essa via deveria permanecer fechada atualmente. Priscila Cristeli questionou a nomenclatura de parklet, 
uma vez que o pergolado está sobre a praça. Tatiana Carneiro explicou que a proposta seria uma estrutura “tipo parklet”. 
Marcelo Azeredo se posicionou contra a implantação do projeto por causa da viatura sobre a praça. Roselene Alves sugeriu 
que o conselho sugira uma alteração no local em que a viatura estaciona, mas realçou que não seria necessariamente uma 
atribuição do COMPAC, tendo o Comando entendido o local como estratégico para a segurança. Shirley Fonseca destacou que 
a função do COMPAC seria sobre o ponto de vista de preservação. O projeto cede local para a polícia, que hoje ocupa a área 
sem a concordância do Conselho. Destacou ainda que o ponto existe hoje porque o CAT não está atendendo à função do 
turista. Fernanda Ferreira falou sobre o ponto de vista arquitetônico, em que o equipamente público agrega valor à praça, além 
de criar uma nova relação entre elementos novos e antigos. Gustavo Guimarães ressaltou a importância do COMPAC zelar 
com a própria contribuição. Muitas vezes a discussão do Conselho tangencia fatores estéticos, mas é importante ressaltar que 
a atribuição seria guardar o patrimônio. A proposta apresentada agrega sim o valor de novo e antigo, mas ainda não conseguiu 
fazer o juízo de valor da relação desse equipamento com o CAT, se a estrutura agrega ao monumento histórico. Na perspectiva 
apresentada a viatura tampa a visão do CAT, sendo difícil de visualizar a relação. Roselene Alves sugeriu que o parklet seja 
colocado no local da viatura. Matusalém de Andrade expôs que no local apresentado, vota contra o projeto, uma vez que é 
contra a viatura sobre a praça. Priscila Horta pediu a fala e leu a definição de parklet, esclarecendo que a estrutura não se 
caracteriza como um. Além disso, Priscila Horta explicou que acha que o pergolado não conversa com a praça, dificultando 
ainda o fluxo de pessoas, sendo implantado em local inadequado. Roselene Alves sugeriu que seja apresentado para o 
Conselho um novo projeto, com o pergolado no local da viatura. Todos foram de acordo. Marcelo Azeredo levantou a questão 
sobre a revitalização do CAT, em que o arquiteto responsável pelo projeto inicial solicitou a mudança de cor da edificação. 
Roselene Alves explicou que a mudança precisa ser olhada junto ao empreendedor, uma vez que ele está seguindo o projeto 
aprovado. 



 

 

 (3) Repasse de informações sobre a pontuação do Município no ICMS/CULTURAL, ano 2021, exercício 2023; 
Roselene Alves passou a palavra ao vereador Caio Valace. Caio Valace parabenizou pela pontuação do ICMS Cultural, tendo 
ressaltado que o município também é cultura. Roselene Alves destacou ainda que as atas do COMPAC também contam para a 
pontuação. O vereador parabenizou o Departamento Histórico, passando a palavra para Shirley Fonseca. Shirley Fonseca 
agradeceu a todos, especialmente ao Luciano Peixoto, que tem ajudado muito. O vereador introduziu então o assunto referente 
ao tombamento do Mercado Municipal. O tombamento, já discutido pelo Conselho na sexta reunião ordinária do COMPAC, 
realizada no dia onze de maio de dois mil e vinte dois, seria bifásico, passando inicialmente pela Câmara de vereadores e, 
posteriormente, pelo Conselho para concluir o ato. Assim, será realizada uma relação de bem imaterial (reconhecido pela 
Câmara) das atividades do Mercado Municipal. Assim, foram deixadas com o Conselho as duas legislações pertinentes, mas 
foi ressaltado que a Câmara não deseja passar por cima das atribuições do Conselho.  

(4) Análise do Ofício 773/2022 do Secretário de Trânsito, sobre o trânsito no entorno da Catedral de Santo 
Antônio; Roselene Alves falou sobre a resposta da Secretaria de Trânsito sobre o estudo sobre o trânsito no entorno da 
Catedral. A Secretaria de Trânsito alaga que sempre teve mão dupla na via com retenção de veículos e entendem que não 
geram danos às edificações. Ronaldo Ferreira, como representante titular da Cúria Diocesana explicou que o impacto está na 
verdade relacionado à barra de contenção, que causa uma poluição visual aos bens. Existem outras formas de contenção de 
trânsito que causam menos impacto. Shirley Fonseca sugeriu que o COMPAC seja mais claro sobre a forma como envia os 
ofícios, direcionando o impacto à estrutura. Inclusive, existe uma relatório do IPHAN solicitando a remoção da estrutura, que 
impacta diretamente sobre os dois bens (Igreja e Casarão). Ronaldo Ferreira irá realizar um estudo 3D de redução do fluxo, 
com a retirada da estrutura metálica existente que será apresentado na próxima reunião do Conselho.  

(5) Emissão de declaração do nível de proteção do imóvel localizado na Rua Professor  Abeylard, número 87; 
Roselene Alves explicou que a edificação faz parte do entorno da Lagoa Paulino e Mucuri e que, ocasionalmente, o proprietário 
do imóvel solicita a declaração de nível de proteção do imóvel, como uma forma de reafirmação. A casa é bem preservada, 
apenas com o fundo descaracterizado. Existem apenas algumas adequações para o atual funcionamento do restaurante 
Grillus. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 

(6) Emissão de declaração do nível de proteção da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, 
localizada na Rua Policena Mascarenhas, número 680, Bairro São Geraldo; Roselene Alves explicou que a edificação da 
Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, apesar de passível de tombamento, no momento não está inclusa como 
um bem tomado. Contudo, está localizada na área de atuação do Conselho, uma vez que o bairro São Geraldo possui muitas 
edificações históricas. Assim, é possível emitir a declaração com essas informações. A demolição das chaminés da edificação, 
por outro lado, apesar de questionada, nunca passou pelo COMPAC. 

(7) Análise de documentação fotográfica do estado de conservação da Ilha do Milito (bem tombado); Foi 
realizada uma visita pelos membros do Conselho para averiguar o estado de conservação d Ilha do Milito. O bem está 
constantemente ornamentado para festas. Além disso, uma partitura musical existente na calçada está sendo coberta por 
cimento. A construção de uma cerca periférica de madeira também contribui para a descaracterização do ambiente. Assim, o 
COMPAC localizou muitos pontos que precisam ser revistos. Geraldir Carvalho falou sobre entender o lado financeiro do 
empreendedor, mas como as intervenções não tiveram projeto aprovado no COMPAC, deveria ser notificado e solicitada a 
apresentação de um projeto ao Conselho. Mário Márcio Campolina e Marcelo de Azeredo destacaram ainda características de 
poluição visual e sonora, com iluminação que descaracteriza o ambiente e som alto. O restaurante existe, mas o entorno não 
pode sofrer esse nível de interferência. Gustavo Guimarães sugeriu que seja solicitado um projeto de adequação condizente 
com o vem inventariado. Além disso, que seja sugerida a alteração da cerca de madeira. Assim, os empreendedores seriam 
notificados com a solicitação do projeto e um prazo para retorno até a reunião do Conselho que acontecerá em agosto. O uso 
da ilha pode ter acontecido por licitação, mas mesmo após ganha-la, precisa estar de acordo. 

 



 

 

 (8) Deliberação sobre a colocação de barracas em frente ao Centro Cultural Nhô Quim Drummond (Casarão), 
na realização do evento Ferinha acústica; Roselene Alves apresentou a pauta, explicando que não foi autorizada a 
colocação das barracas em frente ao Casarão. As feiras sempre ocorrerão na praça. Dentro da Secretaria de Cultura foi 
autorizada a Feira Acústica até novembro, mas na praça, sobre o formato da Quinta na Praça. Contudo, a Quinta na Praça 
acontecia com barracas menores. Roselene Alves destacou que as feiras são realizadas por organizadores diferentes. Geraldir 
Carvalho explicou que o Grupo Uai, organizador, realizou a primeira Feira Acústica na praça, mas posteriormente, passaram 
para a rua visando proporcionar mais conforto ao público. Geraldir Carvalho sugeriu que o empreendedor seja procurado para 
rever a melhor locação. Shirley Fonseca destacou que o evento inventariado pelo Conselho é o Quinta na Praça, organizado 
com barracas menores, que comportam na Praça Tiradentes com conforto. Roselene Alves sugeriu notificar ao empreendedor 
que a Feira Acústica pode acontecer, desde que sobre os mesmos moldes da inventariada. Roselene Alves explicou ainda que 
a Quinta na Praça sofreu consequências da pandemia, momento no qual os comerciantes não conseguiram se organizar. A 
Feira Acústica, por outro lado, era realizada inicialmente na feirinha, um espaço mais adequado. Em frente ao Casarão a feira 
tem gerado sujeira, falta de visibilidade do Casarão, risco com botijão de gás e gordura. O Conselho sugeriu então que seja 
solicitada a adequação às normas pela Feira Acústica. Shirley Fonseca pontuou ainda que tentará ver se conseguem retornar 
com o Quinta na Praça. Assim, Roselene Alves agradeceu a todos e deu por encerrada e reunião. 
 

 
CONCLUSÃO: 
 
(1) O Conselho votou para que a implantação aconteça na área externa. (2) Será apresentado para o Conselho um novo 
projeto, com o pergolado no local da viatura. (3) O tombamento será bifásico, passando inicialmente pela Câmara de 
vereadores e, posteriormente, pelo Conselho para concluir o ato. (4) Será realizado um estudo 3D de redução do fluxo, com a 
retirada da estrutura metálica existente que será apresentado na próxima reunião do Conselho.  (5) A solicitação foi aprovada 
por unanimidade. (6) É possível emitir a declaração. (7) Os empreendedores serão notificados com a solicitação do projeto e 
um prazo para retorno até a reunião do Conselho que acontecerá em agosto. (8) Será solicitada a adequação às normas pela 
Feira Acústica. 
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