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O Cine-Theatro Santa Emília (posteriormente Cine Phenix) é parte da história de
Presidente Prudente, há relatos de que no início da década de 1920, o presidente
Washington Luiz, em visita à cidade, teria sido recepcionado no Teatro Santa
Emília (ABREU, 1997). Sob o ponto de vista prático, o inventário consiste na
identificação e registro por meio de pesquisa e levantamento das características
e particularidades de determinado bem, adotando-se, para sua execução,
critérios técnicos objetivos e fundamentados de natureza histórica, artística,
arquitetônica, sociológica, paisagística e antropológica, entre outros (MIRANDA,
2012). As fichas de inventário são propostas como ferramentas de auxílio na
gestão e planejamento do patrimônio cultural, além de propor um modelo e
metodologia única de documentação e inventário de bens culturais (MARTINS,
2013). A presente produção tem como objetivo inventariar as características
construtivas da edificação que abrigou o Cine-Theatro Santa Emília da década
de 1920 a janeiro de 1986. Com a ficha de inventário é possível perceber as
modificações das características originais, registrar as intervenções e tomar
medidas para a preservação daquilo que foi conservado. O inventário foi
realizado em três etapas (REV. ARQ. MUN. São Paulo v. 204 p. 1-192 2006). A
primeira consistiu no levantamento de dados históricos, em fontes documentais
primárias: dados sobre a execução da obra e sua implantação, a partir de
documentos, jornais e pranchas de projeto arquivados no Museu Municipal. A
segunda etapa consistiu de pesquisa in loco, onde foram observados o aspecto
geral da obra, os materiais empregados em sua confecção, as modificações e
intervenções executadas e, posteriormente, foi realizado um registro fotográfico.
Durante a terceira etapa, as informações coletadas foram sintetizadas e fichadas
em um inventário preliminar.
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