
 

 

 

 

 
 

Ofício nº 137 /2021. 
 

Brasília, 20 de agosto de 2021. 
 
 
À Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 
Sra. Larissa Peixoto 
SEPS, Quadra 713/913, Bloco D, Edifício IPHAN  
Telefone(s):  (61) 2024-5500/(61) 2024-5502 
E-mail: gabinete@iphan.gov.br 
70.390-135, Brasília-DF 
 
c/c 
Sr. Cândido Henrique de Aguiar Bezerra  
Superintendente do IPHAN –CE 

 
 

Assunto: Pedido Urgente de Tombamento 
Provisório do Edifício São Pedro, em 
Fortaleza-CE, diante da importância 
histórica da edificação, do relevante 
interesse público e significado cultural na 
preservação do patrimônio arquitetônico 
nacional. 

 
 
Sra. Presidente, 

 
Ao cumprimentá-la, sirvo-me da presente para solicitar, 

em Caráter de Urgência, contando com v. mais elevada sensibilidade em 

defesa do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico nacional, que este 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, dentro de suas 

nobres competências legais e institucionais, determine de ofício o Tombamento 

Provisório do Edifício São Pedro (“Antigo Hotel Iracema Plaza”), primeiro prédio 

de porte construído na Orla de Fortaleza/CE, no início da década 1950 pelo 

empreendedor visionário Pedro Philomeno Gomes, que chegou a ser chamado 

de “Copacabana Palace” da capital cearense. 

O edifício de arquitetura inspirada nos hotéis luxuosos 

de Miami Beach da primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, foi 

construído para ser o primeiro prédio da orla de Fortaleza, tornando-se, 

portanto, um importante marco no desenvolvimento turístico da praia de 

Iracema. Com formato de navio, foi idealizado para desenvolver atividades de 

hotel, condomínio residencial e comercial em meio às casas e o areal da Praia 

de Iracema, recebendo a estadia de personalidades de importante relevo 

nacional do meio cultural, político e empresarial.  



 

 

 

 

 
 

Entretanto, faz-se necessário o conhecimento e adoção 

de providências urgentes por este Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN, diante da grande comoção na sociedade, em todo o meio 

cultural e acadêmico, cidadãos e entidades envolvidos na defesa e 

preservação da história e arquitetura da Cidade de Fortaleza e Nacional, em 

face da notícia do cancelamento pela Prefeitura de Fortaleza do Tombamento 

Provisório do Edifício São Pedro, divulgada na data de ontem (Dia 19/08/2021), 

com indicação, inclusive, da autorização e liberação para a demolição imediata 

deste importantíssimo conjunto arquitetônico e histórico. 

Com efeito, trata-se de situação que trouxe imensa 

surpresa e preocupação em todos os segmentos da sociedade de Fortaleza, 

em face do risco iminente da perda de um marco e símbolo da história da 

formação e do desenvolvimento urbano, cultural, turístico e arquitetônico da 

Cidade, que desde sua construção e inauguração nos anos 1950 teve imensa 

repercussão nacional, razão do reconhecimento inicial da importância de seu 

Tombamento pelo Município de Fortaleza em 2006, quando da edição do 

Decreto Municipal nº 11.960, e posteriormente pela Portaria nº 31/2015, da 

Secretaria de Cultura (Secultfor). 

Assim, solicito a Vossa Excelência, dentro da 

competência atribuída a este Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN, nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 

1937, a adoção de providências urgentes, a fim de que seja determinado de 

ofício o Tombamento Provisório do Edifício São Pedro (“Antigo Hotel Iracema 

Plaza”), preservando-se e garantindo a necessária proteção federal contra 

quaisquer medidas de destruição, demolição ou mutilação da edificação e de 

seu conjunto arquitetônico, de relevante e inestimável importância histórica e 

cultural para a cidade de Fortaleza e para o Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. 

Certo de v. mais elevada sensibilidade, especial atenção 

e pronto atendimento, diante da urgência da medida pleiteada, aproveito para 

expressar os votos de apreço e consideração. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

Deputado CAPITÃO WAGNER (PROS/CE) 
Líder do Bloco PROS/PSC/PTB 

 


