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Aos vinte e cinco dias do m6s de novembro de dois rnil e vinte realizou-se a

reunido do Consetho Deliberativo Municipal de Patrim6nio Hist6rico e Cultural

de Conselheiro Lafaiete, ds quinze horas e trinta minutos, no Solar do Bar6o de

Suassuhy. Estavam presentes os conselheiros Ana Paula, Marcia Carreira,

Geraldo Castro, Helena Salgado, Amanda, Andreia, Marluce Albino e Eric; o

secret6rio municipat de Cultura Rafael Lana e a servidora da Secretaria de

Cultura SOnia Cardoso, assim como o artista Rosemir Hermenegidio.

Justificaram a aus6ncia os conselheiros Mauriceia Ferreira Maia, Madalena,

Tatiane Matias, Wagner Vieira , Thaiza Carla, Graga Lemos e Regina Severino.

Ap6s cumprimentar os presentes, a presidente Ana Paula nomeou a

conselheira Marcia Carreira como secret6ria ad hac e deu inicio aos trabalhos,

levando a votagdo do tombamento e seus respectivos dossiBs das imagens de

Nossa Senhora da ConceigSo e Nosso Senhor dos Passos e da Coroa,

pertencentes a Matriz de Nossa Senhora da ConceigSo de Conselheiro

Lafaiete, o que foi aprovado por unanimidade, Ern seguida discutiu-se sobre o

texto de uma Normativa para retirada de documentos e de um Termo de

Refer6ncia para a licitagSo de uma empresa que ser6 encarregada de todos os

trabalhos necessdrios para a criagSo e tombarnento de um N0cleo Historico,

localizado da Capela de Santo Ant0nio at6 a alameda Dois de Novembro, e

tamb6m uma outra licitagfio para empresa de pequenos reparos nos bens

tomhados, inventariados e registrados, a fim de evitar que deterioragOes

maiores acontegam. O conselheiro Eric disse que se deve pensar no nosso

patrimOnio de maneira proativa, apesar da constatagSo de que n6o h{i

servidores suficientes para essa possitiilidade. A conselheira Marluce Albino

solicitou que se fizesse um planejamento das verbas, definindo o que cada

comissao poderia contar, para que o trabalho fosse realizado dentro das

possibilidades financeiras. A presidente Ana Paula informou que existe um

Termo de Ajustarnento de Conduta entre Prefeitura Municipal e Promotoria,

onde a Prefeitura se cempromete a fornecer ao Comphic, arquiteto e

historiador, quando for necessdrio para elaborag5o de laudos e pareceres

t6cnlcos cJe bens irnoveis qLre sollcitarem demoligfro ou algum tipo de
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modificagao. A conselheira Andreia apresentou o projeto de demolig6o nfmero

7405t2020, de im6vel localizado na rua Dr. Manoel de Assis Martins, numero

290, bairro Jardim dos Cristais, que foi aprovado por unanimidade. O artista

Rosemir Hermenegidio usou da palavra falando sobre a hist6ria e seu

envolvimento com a Cerfrrnica Saramenha, al6m da importincia cultural e

turistica da arte. Ele solicitou, ainda, um espago no Solar do BarSo de Suassul

para uma oficina, onde ele ensinaria aos interessados a t6cnica dessa arte. A

presidente Ana Paula ficou de fazer a solicitagdo a Secretaria Municipal de

Cultura. Logo apos a servidora Sonia Cardoso apresentou aos presentes as

propostas de bens do municipio que deverdo ser registrados, inventariados e

tombados no municipio no biOnio 2021-2022. Fica registrado em ata que o

Conselho n6o realizarrA o inventdrio na Area 6, conforme cronograma, pois os

bens a serem inventariados no ano de 2021-2022 ser6o descritos nesta ata. O

conselho justifica que devido as demandas e penddncias de alguns bens em

processos nas 6reas 1,2 e 3 decide assim, alterar e realizar o invent6rio,

registro e tombamento nas 6reas acima descritas. Foram aprovados os

seguintes: Tombamento: Basilica do Sagrado Goragio de Jesus. A Basilica

do Sagrado Coragfio de Jesus 6 uma lgreja que comegou a ser construlda na

d6cada de 60, na cidade de Conselheiro Lafaiete. Feita em estilo

contempor0neo, ela tem capacidade para mil e cem pessoas sentadas,

abrigando um total de cinco mil fieis. Seu primeiro p6roco foi o Monsenhor

Hermenegildo Adami de Carvalho, falecido em seis de julho de 1994. Hoje, 6 a

lgreja mais importante da RegiSo, organizando a maior festa em honra ao

Sagrado Coragio de Jesus da regiSo. A par6quia do Sagrado Coragdo de

Jesus foi criada pelo Arcebispo Dom Oscar de Oliveira, e seu primeiro pdroco,

Padre Hermenegildo, empossado dia primeiro de janeiro de 1965. No mesmo

ano comegaram, ds sextas-feiras, as visitas de numerosos fi6is, a antiga

capelinha dedicada a Nossa Senhora da Paz, na qual se instalou a rec6m-

criada paroquia. A imagem do Sagrado CoragSo de Jesus chegou de Mariana

no dia 25 dejunho de 1966, trazida por Dom Oscar, sendo ent6o recebida por

grande n0mero de pessoas. Desde o inicio, o entSo padre Hermenegildo Adami

de Carvalho se dedicou inteiramente para que a grande obra chegasse ao seu

t6rmino. No dia dois de julho de 1967, ap6s intensa e fervorosa preparagdo, o

p{roco introduziu a prdtica da entronizagflo dos Sagrados Corag6es de Jesus e

dyd,J#o,, Aryr,lh fr fu, f &4 hA, {bs*L,.- &**e".*,* nn'k''^;

W,f,Qb\t @t/





Maria nos lares, dirigindo as cerim6nias coletivamente atrav6s das ondas da

R6dio Carijos, de Conselheiro Lafaiete. A construgfio do Santu5rio

Arquidiocesano do Sagrado CoragSo de Jesus teve infcio no dia 29 dejulho de

1968 e as obras se desenvolveram rapidamente com a generosa participagio

dos fi6is em suas contribuig6es financeiras. A solene sagragdo se deu em oito

de junho de 1975. Considerado o ano Santo, um ano antes, em 30 de junho de

1974 teve-se a peregrinagio de milhares de fi6is ao Santu6rio Arquidiocesano

Sagrado CoragSo de Jesus. Provindos de par6quias locais e de toda

Arquidiocese, os fieis estiveram presentes liderados pelos seus respectivos

p6rocos e participaram das cerimOnias presididas pelo Arcebispo nietropolitano

Dom Oscar de Oliveira. Doadas pelo senhor Arcebispo Dom Oscar de Oliveira,

o Santu6rio tem em seus altares as preciosas relfquias de S5o Conc6rdio e

Santa Let6ncia. No dia 23 de novembro de 2003, a igreja do Sagrado CoragSo

de Jesus foi elevada ao tltulo de Basilica. Registro: Cerf;mica Saramenha. A

cerAmica Saramenha comegou a ser produzida oficialmente no s6culo XlX, na

ch6cara Saramenha, a tr6s quilOmetros de Ouro Preto. Era bdrbara, grosseira,

vidrada e muito conhecida entre os viajantes. Os mais itustres foram Saint.

Hilaire e Richard Burton. Ambos registraram em seus diSrios as peculiaridades

de um artefato que so seria valorizado mais de um s6culo depois, por conta de

estudiosos e colecionadores, como o marchand paulista Paulo Vasconcelos.

Em 1963 Paulo deparou com um prato de barbeiro- esp6cie de bacia, com

parte da borda recuada para o centro da pega - num antiqu6rio carioca. Logo

associou as caracteristieas da pega aos depoimentos de Saint-Hilaire e is
informagOes veiculadas oralmente por habitantes das Sreas rurais de Ouro

Preto, Cachoeira do Carmo Sabar6, Santa Luzia, Mariana, Caet6s, Bar6o de

Cocais e Santa Bdrbara. Apesar de projetada internacionalmente, depois de ser

exibida nos anos 1g7O na exposigSo lnternacional de Bruxelas, a cerAmica

saramenha agoniza. Sabe-se que ela foi produzida at6 o final do s6culo XlX,

mas n6o h6 registro oficial de sua continuidade nos dias atuais, a nio ser de

forma esporddica, gragas a algum descendente das antigas familias de oleiros.

Recentemente, o pesquisador mineiro Pedro Arcfingelo Evangelista, conhecido

como Petrus, conseguiu chegar a um artesdo que parece ser o ultimo

depositdrio da t6cnica de queirna e vitrificagSo com sal grosso. Com isso,

ngas de que essa manufatura, legitimamente nacional,-
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possa recuperar o vigor e perdurar por muitos s6culos ainda. O artista Rosemir

Hermenegidio e o primeiro aprendiz direto da t6cnica da louga vitrificada

(cerdmica Saramenha, mestre Bitinho), iniciando o aprendizado por influ6ncia

do pai, Jovercy Hermenegldio, que 6 antiqudrio e desenvolveu as atividades de

ceramista at6 1995, onde montou sua propria oficina na cidade de Conselheiro

Lafaiete e tomou a responsabilidade de dar continuidade a arte saramenha

Com a morte de mestre Bitinho - perda incalculdvel para a cultura - Rosemir

continua seus trabalhos com amor e perfeigSo, al6m de ministrar cursos de

cerimica. lnventariados: Banda Centro 6 fOnico do Arraii do Povinho: a

tradigSo musical da Corporagdo atravessa d6cadas, com alegria e irrever6ncia.

Com membros de v6rias idades, mant6m-se em constante renovagSo, sempre

viva no imagin6rio cultural lafaietense. Com suas curiosas vestimentas, a

Banda Centro 0 F0nico desperta a fantasia do carnaval nos cidaddos que

observam sua passagem. A imagem dos instrumentos tortos, que tanto

chamam a atengSo - principalmente das criangas - mistura-se ao som de

instrumentos tocados por mrisicos experientes, formando, assim, uffi conjunto

m6gico, que hd d6cadas percorre as ruas de Conselheiro Lafaiete. lrmandade

de Santo Ant6nio de Queluz: fundada em 16 de outubro de 1870 pelo ent6o

BarSo de Queluz, a lrmandade de Santo Ant6nio de Queluz surgiu da uni6o de

um grupo de leigos, fieis devotos, para prestar assist6ncia social para pessoas

necessitadas e oferecer rlm direito que era restrito na 6poca: o de se'r

sepultado. Muita gente desconhece essa informagSo, mas na 6poca s6 poderia

ser sepultado quem pertencesse a uma irmandade e a de Santo AntOnio

estendeu para mais pessoas esse direito. Hoje, e uma das mais antigas de

Lafaiete. Escota Estadual Domingos Bebiano: O Grupo Escolar Domingos

Bibiano, atual Escola Estadual Domingos Bebiano, foi fundada em 20 de

agosto de 191 1 . A Escota foi batizada com esse nome 'em homenagem ao

portugu6s Domingos Alves de Bebiano, que doou o terreno para a construgdo

da Escola. A lnstituigdo atencle a alunos dos ensinos fundamental e m6dio e

estd localizada na Avenida Prefeito M6rio Rodrigues Pereira, no 28, Centro.

Fonte do bairro Fonte Grande: a fonte primitiva, que deu nome ao bairro

Fonte Grande, foi feita em alvenaria e bicas de ferro, tendo sido construida no

s6cuto XIX (1861), pelo capitfio Jos6 Indcio Gomes Barbosa, tendo mantido

suas caracterlsticas originais ate 1977 , quando foi reformada. Originalmente,
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mulheres da redondeza, imortalizadas pela hist6ria como as "lavadeiras de

Queluz", usavam as bicas da fonte para lavar roupas. Outra utilizagSo era

suprir as necessidades de 6gua nas resid6ncias, quando os moradores das

imediag6es subiam o morro com latas d'6gua na cabega. Essa Sgua tamb6m

foi utilizada pela companhia ferrovidria Central do Brasil, que causou polOmica

ao construir um encanamento para desviar parte do jorro para a limpeza de

suas locomotivas. At6 hoje ela e utilizada para a lavagem coletiva de roupas.

Bens im6veis particulares que serio inventariados: Pr6dio da Ligia

Seabra, localizado a Rua Afonso Pena, 86, Centro, bem que jA possui

processo anterior dentro deste Conselho e possui caracteristicas arquitetOnicas

importantes dentro do contexto da nossa cidade. Pr6dio da Antiga Casa dos

Gorreios, solicitagSo feita ao COMPHIC ainda no ano de 2018, pois o pr6dio

foi o primeiro Correio dentro da cidade. Casa Azul, localizada a Avenida

Mirio Rodrigues Pereira, 108, Centro, processo je solicitado dentro do

COMPHIC de invent6rio e posterior tombamento do im6vel que possui

pareceres t6cnicos importantes comprovando a importincia da sua arquitetura

dentro do contexto urbano da cidade. Como 0ltimo assunto da reunido foi

esclarecido pela arquiteta Amanda que trabalha na prefeitura sobre a demanda

das planilhas e projetos relativos ao pr6dio da SEMED como solicitado pelo

conselheiro Geraldo Castro na 0ltima reuniSo. Nada mais a ser tratado, eu,
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