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aberta votag,0 e por 
'n'n'''o'or roi oererioo. Em .ontinrrgeo, a conserheira Andr6ia

apresentou o pedido de construgdo de um ediffcio nr, ,ro*imidades do Monumento ao cristo
e da lgreja de santa Efigdncia' ambos tombados pero municfpio, o engerheiro Jean,
representando os proprie*rios do im6vel a ser construfdo, explicou que a distdncia
regulamentar em relagSo aos bens fica com um d6ficit de 2 metros (dois metros) em reragdo
ao determinado que seriam 100 m (cem metros). Debatidos os argumentos, considerou_se
plausfvel e foi levado ao pleito para deferir"nto, ;;;"*0" ,.," a"rr;;", no que tange
ao distanciamento com os bens tombados. A presidente Ana paura informll or" a empresaMGTM - sra' Bruna ' enviou documentos para apreciagio ontem, dia 10, a noite, ndo sendopossivel'encaminhii-los para apreciagao na reuniao de hoje, portanto, pede que a p.ori*reunido seja antecipada para o dia 25 prdximo e dia ,;;.;.;embro, coraborando para o bomandamento dos trabalhos da contratada para a eraboragdo dos documentos com vistas aolcMS' Na sequencia' tratou-se do pedido de reforma do pr6dio da Antiga Faculdade de Direito- atual secretaria Municipal de EducagSo - SEMED, sendo que a presidente informou que n,oobteve respostas aos dois oficios enviados por este conserho ao secretdrio municipar deEducagao e do secretdrio municipal de obras. A conselheira M6r.,, arrr"n, ,u,"rbrou que opedido era de reforma e nao de restauro, havendo alterag6es em estruturas do imdver comfins de manutengSo, seguranga e acessibilidade. o consetheiro Geratdo castro comentou sobreas crfticas divulgadas nas midias sociais quanto a condigao dos bens hist6ricos da cidade e a

responsabilidade dt: poder ptiblico e do conselho nessa situagao, havendo cobranga da
populagSo quanto a efetivldade das agdes. A presidente disse que sobre a Estag5o de Buarque,
ela esteve no local e conversou com os representantes da comunidade no dia do evento de
aniversdrio do Grupo Lesma, compreendendo o interesse da populagdo em ter o imdvel
revitalizado e em uso. o conselheiro wagner comentou que no evento conversou com o sr,
Marcelo - lideranga comunitdria em Buarque de Macedo, onde enfatizaram a necessidade de
uma agao com parceria p0blica privada, possivelmente envolvendo a MRS Logistica e os haras
localizados no distrito. A presidente assumiu a patavra e relatou sobre a reuni5o ocorrida no
Ministdrio P(blico no dia 05 de nolembro, com o Dr. Grauco peregrino, sendo que era enviou
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os documentos referentes i casa do Sr. Jorge Mafuz, na Avenida prefeito Mdrio Rodrigues
Pereira esquina com a Rua Assis Andrade, para gue o promotor tivesse conhecimento dos
mesmos que pediram a protegeo e o tombamento da casa em 2AOg e ZO1,O. Ainda a
conselheira Marluce salientou, oo mesma reuni5o, que 6 urgente a organiza96o dos
documentos do conselho, uma vez que hd lacunas de periodos e documentos inexistentes,
dificultando ag6es do conselho. o promotor recordou is participantes da reunido com ele, que
hd um Termo de Ajustamento de Conduta que instrui sobre os procedimentos com
documentos do conselho. Eu, secretdria do conselho, disse sobre a possibilidade de
contratagSo de empresa especializada para emitir laudos que auxiliem nas tomadas de decisio
do conselho. A presidente afirmou que fard o pedido oficialmente, para a prefeitura, para a
contratagSo desse servigo, inclusive considerando o trabatho a ser feito para o nrjcleo hist6rico
que vai da Capela Santo Ant6nio at6 a Alameda Dois de Novembro. A presidente informou ao
promotor que n6o tem conhecimento sobre o paradeiro do primeiro livro de tombo, sendo
necessdrio transcrever os bens tombados, pois h;i c6pias das pdginas do referido livro, para o
novo livro, segundo sugestSo da servidora S6nia Cardoso. O promotor concordou com a
transcrigdo desde que se forme comissdo pr6pria para esse fim e que se registre em cart6rio a
agSo tomada. Com essa finalidade, criou'se a comissSo com a participag5o dos conselheiros
Vagner, Geraldo Castro, Mdrcia Carreira e Mauric6ia. A presidente disse que haverd uma
normativa com protocolo par'a movimentag5o e acesso dos documentos criados pelo e para o
Conselho, devendo haver a organizagSo do acervo que se encontra na Estagdo Ferrovidria, sob
os cuidados da S6nia Cardoso, Para essa agSo formou-se , voluntariamente, a comiss5o de
organizagSo do acervo formada por Sdnia, Mdrcia, Graga e Mauric6ia. SOnia soticitou que na
pr6xima reunido ela possa fazer uso da palavra e detiberar com o conselho sobre os bens que
serSo tombados no bi6nio 2021,-2022. Por 0ltimo, a presidente salientou a necessidade de
atualizar a lista de bens de interesse de preserva96o e dos bens inventariados, o que deverd
ser feito como parte da extensSo do curso de Arquitetura pelos alunos da Faculdade Santa Rita
- FASAR, conforme acordado em reuniSo anterior, sendo os trabalhos mais comptexos serSo
executados pela empresa contratada para esse fim, devendo os conselheiros colaborar com a
indicagSo embasada de bens. Encerrou-se a reunido is 17:10 horas. A presente ata lavrado por
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