CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA
RESOLUÇÃO CEC Nº 05/2010
O Conselho Estadual de Cultura de Alagoas, no uso das
atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 3.711, de
18.09.2007, em reunião ordinária realizada no dia 16 de junho de
2010, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº
2600-010/2009, homologou o PARECER CEC/AL Nº 003/2010,
subscrito por seu Presidente e pela maioria de seus membros, o
qual versa sobre a proposição de tombamento estadual da Igreja de
Nossa Senhora da Guia e de seu entorno imediato, situada no
bairro do Trapiche da Barra, em Maceió/AL, cujo teor é o
seguinte:
“O Conselho Estadual de Cultura, no uso das atribuições legais
que lhe compete, e em conformidade com o art. 6º da Lei nº
4.741/85, é favorável à proposição de Tombamento estadual da
Igreja de Nossa Senhora da Guia e seu entorno imediato,
especialmente seu largo, situada no bairro do Trapiche da Barra,
em Maceió/AL, por se tratar de um importante documento da
história da arquitetura e do desenvolvimento urbano e
socioeconômico da antiga Maceió, especialmente no que diz
respeito às primeiras ocupação às margens da Lagoa Mundaú.
Através do processo de tombamento proposto, a edificação
religiosa citada deverá ter sua proteção reforçada, o que garante a
manutenção dos seus constituintes físicos e atributos históricos e
estéticos, bem como no que diz respeito aos elementos artísticos
integrados à arquitetura (altares, retábulos e imagens).
Essa iniciativa demonstra o interesse e peculiar atenção aos
exemplares remanescentes do nosso patrimônio cultural edificado,
que não apenas compõe o patrimônio material, como também
revelam o imaterial do qual é revestido, através de cerimônias e
rituais diversos para os quais tem sido palco e cenário.
Que essa ação desencadeie o zelo que se faz necessário à sua
preservação e que faça crescer na sociedade o senso de
pertencimento e valorização devidos à nossa cultura. (Maceió/AL,
16 de junho de 2010)”.
Maceió/AL, 07 de julho de 2010.
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