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1- Regularização do CECI como ONG
O CECI concluiu o processo de regularização da instituição como
ONG, restando a tramitação, junto à Prefeitura de Olinda, de uma
solicitação de imunidade tributária, com base no Artigo 150, item
VI, Alínea C da Constituição Federal, que trata da isenção para
instituições com propostas similares a do CECI.
Em agosto de 2004, por ocasião da 1ª Assembléia Geral, foi feita
uma alteração no Conselho Fiscal, saindo os conselheiros André
Renato Pina e Ney de Brito Dantas e sendo substituídos pelos
sócios Jorge Eduardo de Lucena Tinoco e Mônica Harchambois
Assunção de Melo.
2- Contratos
2.1 – PREFEITURA DE OLINDA (Contrato 138/03) – Em 20032004, o CECI elaborou a Revisão do Plano Diretor de Olinda. O
CECI foi subcontratado, pela Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco –
FADE. O valor do total do contrato foi de R$ 119.952,00 (cento e
dezenove mil novecentos e cinqüenta e dois reais) que foram
utilizados para pagamento de despesas com a elaboração do
plano. Houve um saldo de R$ 15.667,00 (quinze mil seiscentos e
sessenta e sete reais) que ficou sob a guarda da FADE e que o
CECI vem utilizando para realizar despesas com serviços
administrativos.
2.2 – UNESCO (Contrato nº 4500017030) – O contrato firmado
com a UNESCO, para a Montagem de um Banco de Dados, foi
assinado pelo Centro do Patrimônio, correspondendo ao valor
total de E$ 3.958,00 (três mil novecentos e cinqüenta e oito
euros). Em 2004, o CECI concluiu a montagem de um Banco de
Dados sobre as instituições e estruturas de gestão de reabilitação
das zonas urbanas históricas (Banco de Dados Revitaliza).
2.3 - 4º SEMINÁRIO - Para a realização do 4º Seminário
Internacional sobre Conservação Urbana, foram firmados 04
contratos, sendo os da Caixa Econômica Federal e da FINEP
diretamente com o Centro de Estudos Avançados da Conservação
Integrada – CECI e, os de apoio da FACEPE e CNPq, em nome
do Diretor Geral do CECI, professor Silvio Mendes Zancheti.
2.3.1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Patrocínio de R$
20.000,00 (vinte mil reais) em duas parcelas. Os recursos da
Caixa foram utilizados para pagamento de diárias de expositores,
coquetel, coffee-breaks, projetos gráficos dos anais, banners,
material gráfico em geral, transporte, compra de materiais e
contratação de serviços indispensáveis para a realização do 4º
Seminário Internacional.
Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada - CECI

3

Em contrapartida, ficou estabelecido que o CECI deverá manter a
Logomarca da Caixa, durante 1 ano, no site e em todo material de
divulgação referente ao Seminário.
2.3.2 – FINEP – Patrocínio de R$ 20.000,00 em parcela única. Os
recursos da FINEP foram utilizados para pagamento de
hospedagem de conferencistas, passagens aéreas internacionais,
gravação dos anais em CD-ROM, impressão dos programas,
refeições, transportes, tradução simultânea e locação de
equipamento áudio-visual.
2.3.3 – CNPq – A concessão do auxílio para a realização do 4º
Seminário foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo sido
gastos R$ 14.796,44 (quatorze mil setecentos e noventa e seis
reais e quarenta e quatro centavos), e devolvidos R$ 203,56
(duzentos e três reais e cinqüenta e seis centavos), em parcela
única. A concessão de auxílio de apoio a projeto de pesquisa saiu
em nome do professor Silvio Mendes Zancheti. O recurso
liberado foi utilizado para compra de passagens aéreas
internacionais e diárias de conferencistas.
Além do Relatório Financeiro, foi enviado ao CNPq um Relatório
Técnico de Recomendações.
2.3.4 – FACEPE – O 4º Seminário Internacional contou com o
patrocínio, através de um Termo de Outorga de Auxílio, em nome
do professor Silvio Mendes Zancheti, no valor de R$ 4.000,00,
em parcela única. O recurso foi utilizado para pagamento de
refeições e materiais didáticos relativos ao seminário. Foram
enviados à FACEPE um Relatório Financeiro e um Relatório
Técnico de Atividades, com sugestões para o desenvolvimento
do Estado, na área da conservação urbana.
3 – Convênios
3.1 - Está tramitando na Universidade Federal de Pernambuco um
Convênio entre o CECI, a UFPE e a Universidade Andina Simon
Bolívar, com vistas a uma parceria para a realização do 3º Curso
de Especialização Gestão do Patrimônio Cultural Integrado ao
Planejamento Urbano da América Latina, que dará seqüência ao
Programa ITUC, América Latina.
O Protocolo de Intenções, tripartite, já foi analisado e aprovado
pela Universidade Andina Simon Bolívar, assim como, já houve
aprovação do Projeto do 3º Curso, pelo colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE,
tramitando atualmente nas demais instâncias da universidade.
3.2 – Em dezembro de 2004, foi firmado um convênio de
cooperação técnica com a Empresa de Urbanização do Recife
(URB).
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O referido convênio de cooperação técnica e financeira e
intercâmbio técnico científico tem como objeto o
desenvolvimento de ações de reintegração dos vestígios
arqueológicos, baluarte da Porta da Terra, localizado no sítio
histórico do Bairro do Recife. O objetivo do convênio é preservar
e dar visibilidade ao patrimônio histórico-cultural.
O CECI formou, através do coordenador do curso de restauro,
uma equipe técnica de arquitetos – restauradores, que iniciarão os
trabalhos logo que a URB conclua o trabalho de contenção dos
muros de arrimos.
O valor total do convênio é de R$ 66.505,00, sendo R$ 53.765,00
de contra partida da URB e R$ 12.740,00 como contrapartida do
CECI.
A contra partida do CECI será efetivada através do curso de
Gestão e prática de obras de restauro e conservação do patrimônio
cultural, tendo como laboratório das aulas práticas o restauro do
baluarte.
4- Home Page do CECI
O novo Portal do CECI foi implementado em junho de 2004,
numa concepção mais simples. O gerenciamento do novo Portal é
feito pelo usuário, ou seja, pelo responsável por cada
“comunidade” atuante no CECI.
Sendo assim, o Portal vem agregando o curso Gestão e Prática de
Obras de Conservação e Restauro do Patrimônio Cultural, a
revista Virtual City & Time, o banco de dados Revitaliza e o
curso ITUC/AL, além de informativos e atividades de pesquisa na
área da conservação urbana.
5- Revista City & Time
O primeiro número da Revista City & Time, foi lançado em
novembro de 2004, durante o 4º Seminário Internacional sobre
Conservação Urbana, com os artigos que mais se destacaram.
No final de março de 2005, será lançado o segundo número da
Revista, também com a publicação de outros artigos advindos do
4º Seminário Internacional, sob a coordenação do Conselho
Editorial, e supervisão dos professores Silvio Mendes Zancheti,
Tomás de Albuquerque Lapa, Ana Rita Sá Carneiro e Paulius
Kulikauskas.
A revista internacional City & Time tem sua publicação em inglês
e trata de assuntos relevantes à área da conservação urbana e
patrimônio cultural.
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6- Organização do IV Seminário Internacional sobre
Conservação Urbana
O 4º Seminário Internacional sobre Conservação Urbana foi
realizado com total êxito, tendo suas etapas de organização
realizadas e todos seus objetivos alcançados.
Os Anais do Seminário foi lançado em forma de CD, atingindo as
metas de elaboração de produto científico relevante à área. O
primeiro número da revista City & Time contém cinco trabalhos
selecionados do Seminário.
7 - Workshops
Em março de 2004, por ocasião do encerramento do 2º curso
ITUC/AL, realizou-se o workshop Interfaces na Conservação,
com a participação de Especialistas nacionais e internacionais,
além de vários representantes de instituições.
Nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2005, o CECI realizou o
workshop Preservação & Paradoxos, objetivando analisar e
debater a aplicação das teorias e conceitos de preservação do
patrimônio nas intervenções em edificações de valor cultural.
O evento foi focado na palestra de Ceça Guimaraens no cenário
de seu livro sobre os Textos &Contextos.
O referido workshop foi o primeiro de uma seqüência mensal que
integra o programa da 5ª edição do curso Gestão e Prática de
Obras de Restauro.
8 – Projetos
De acordo com o Plano Estratégico, o CECI elaborou e
encaminhou os seguintes projetos:
Projetos de lei de incentivo à cultura:
• Guia prático de restauro – Ministério da Justiça (não
contemplado)
• Paisagem cultural canavieira – FUNDARPE/SIC (em
análise)
• Istmo Recife-Olinda: história, identidade e memória –
FUNDARPE/SIC (em análise)
• Restauração e conservação da igreja de São João dos
Militares em Olinda para implementação de uma escola de
excelência em língua inglesa e informática –
FUNDARPE/SIC (em análise)
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Projetos por editais
• Produção de material didático para difusão de técnicas de
restauro de estuque – PETROBRÁS Cultural (em análise)
• Os lugares da paisagem canavieira – PETROBRÁS Cultural
(em análise)
9 – Publicações
Em 2004, o CECI publicou o livro: Interfaces in integrated urban
conservation: bridging the disciplines and the cooperative action.
Proceedings of the 4th International Seminar on Urban
Conservation. CD-Rom, CECI, Recife, 2004, CD-ROM. ISBN:
85-98747-01-7.
10 - Outros
10.1 – O CECI foi convidado para elaborar uma proposta de curso
de Especialização em Aracajú, objetivando treinar e capacitar
técnicos ligados à área de conservação urbana e patrimônio
cultural. O projeto foi elaborado, sob a coordenação das
professoras Norma Lacerda e Vera Milet, e encontra-se em
análise.
10.2 – Em 2004, o CECI cadastrou-se nos seguintes órgãos:
FUNDARPE (Sistema de incentivo à cultura) – produtores
culturais;
Fundação Biblioteca Nacional – cadastramento do editor no
sistema ISBN;
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
(IBICT) – cadastramento no número internacional normalizado
para publicações seriadas (ISSN) – “Revista City & Time”.
Recife, 11 de março de 2005
Prof. Sílvio Mendes Zancheti, Diretor Geral
Prof. Tomás Lapa, Diretor
Raquel Bertuzzi, Diretora
Hélvio Polito, Diretor
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