
Ata da ,l1gs Reuni6o ordin6ria do coMpHlc - Conselho Deliberativo Municipal Do Patrimonio

Hist6rico e cultural de conselheiro Lafaiete - MG, realizada no dia 24 de fevereiro de 2021' ds

1s:25 horas, no Solar clo Barao de Suassui com os membros presidente Ana Paula, Andrdia'

Madalena, Geraldo Joviano, Maria das Gragas Lemos, Geraldo Castro, Helena Salgado, SimOne

do Carmo, Amanda e Mauric$ia. O conselheiro Wagner justificou a auspncia' A presidente Ana

Paula iniciou a reuni6o apresentando a arquiteta Gizele, vencedora do certame para o projeto de

restauro da Fonte Luminosa. Ela discorreu sobre o projeto, deixando uma c6pia no arquivo' A do

Conselho, o valor da obra foi atualizado para R$ 510.245,71, que ser6 pago com recursos do

Fundo Municipal de PatrimQnio. Assim que for aprovado, seguir6 para o setor de licitag6o afim de

se abriro processo paraarealizagdo da obra, sendo que a previsdo inicial 6 de 4 a 6 meses para

conclus6o dos servigos. O conselheiro Geraldo Castro perguntou sobre a manutenqao da fonte, a

presidente respondeu que h5 uma clSusula contratual que determina a garantia de 5 anos ' A

conselheira simone do carmo questionou sobre os servigos de coPASA e da CEMIG' se

dispondo a ajudar nos contatos e tramites nee,ess6rios. A conselheira Mauric6ia sugeriu que haja

treinamento p"ta o. funcion6rios da secretaria de Obras sobre o mecanismo da fonte e suas

peculiaridades. A presidente salientou que 6 necess6rio que essas colocagOes estejam no termo

de refer6ncia a ser langado no edital de licitagao da Fonte Luminosa. Ap6s essas considerag6es'

todos os presentes votaram favor{veis ao projeto apresentado, bem como pela liberaglo dos

recursos para o pagamento do projeto e da obra. Sobre a Escola Meridional, o grupo de pessoas

que ficou de comparecer na reunifio de hoje, n6o p6de vir, deixando para outra oportunidade a

apresentagio do abaixo assinado movido por elas. A conselheira e arquiteta Amanda est5

elaborando um relat6rio sobre a escola para ser apresentado ao conselho' A presidente Ana

paula informou que que enviou oflcio ao Minist6rio P(blico explicando que os laudos t6cnicos da

Vale ainda n6o foram entregues ao Conselho, para fundamentar o estudo e a discussao que

dar6o base ao pareoer do Conselho sobre o assunto. Sobre o pedido feito pelo padre da par6quia

de S5o Sebastiao, a comisseo de Tombamento deu parecer para que se obedega a ordem dos

Bombeiros, que determina a instalagao de guarda corpo e corrimaos nas escadarias da igreja'

conforme projeto apresentado, cabendo ao conselho conhecer e orientar sobre a est6tica e o

material a ser utilizado para esse fim. Os pedidos de demoligio 7862, 951 e xxxxx, foram

aprovados pela comissSo de demoligio e a assembleia aprovou os parec€res' O oficio xlo<xxx

que pede o invent6rio por interesse de preservag6o do quadro esposto no Banco do Brasil, de

autoria da artista Llgia Seabra sobre a Revolug6o Liberal de 1842 loi apresentado pelo

conselheiro Geraldo Castro, a presidente ir6 encaminhar para a secretaria de Cultura, solicitando

a providGncia do invent6rio. Sobre a vistoria da Fazenda Paraopeba, esta sera remarcada, ap6s a

onda roxa de controle da pandemia COVID 19. O conselheiro Geraldo Castro sugeriu que se

instalasse na Fazenda Paraopeba um projeto permanente, a exemplo do "Projeto Germinar" da

Gerdau. A conselheira Simone do Carmo sugeriu um contato com a ECOTRES para a

possibilidade de desenvolvimento de um projeto ambiental na Fazenda 
-Paraopeba' 

Sobre a

capela de santo Ant6nio, o conselheiro Geraldo castro trouxe a informagio que a manutengSo

do telhado se faz urgente, o que foi reforgado pela conselheira Helena Salgado preocupada com

as chuvas. A presidente informou que oficializar6 a secretaria de obras para uma vistoria no

im6vel, pedindo a presenga da arquiteta e conselheira Amanda, bem como uma reuniao com o

setor Juridico e o de Licitagao afim de acelerar o andamento da manuteng6o' A presidente

informou sobre a ocorr€ncia de duas reunifies nesse mQs. Sendo a primeira convocada pelo

prefeito sr. M6rio Marcus LeSo Dutra, com a presenga da arquiteta Amanda e de s6nia Maria

Cardoso servidora da Secretaria de Cultura, onde o prefeito apresentou a fala do propriet6rio

Jorge Mafuz sobre o im6vel na esquina da rua Dr. Assis Andrade e a Avenida Pref. Dr' 
fitt7rfJorge Mafuz sobre o im6vel na esquina da rua Dr. Assis Andrade e a Avenida Pret' Dr' [t7rf -
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Ata da 119a Reuniio OrdinSr:ia do COMPHIC - Conselho Deliberativo Municipal Do Patrim6nio

Hist6rico e Cultural de Conselheiro Lafaiete - MG, realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, As

15:25 horas, no Solar do Barao de Suassul com os membros presidente Ana Paula, Andr6ia,

Madatena, Geraldo Joviano, Maria das Gragas Lemos, Geraldo Castro, Helena Salgado, Simone

do Carmo, Amanda e Mauric6ia. O conselheiro Wagner justificou a aus6ncia. A presidente Ana
Paula iniciou a reuniao apresentando a arquiteta Gizele, vencedora do certame para o projeto de
restauro da Fonte Luminosa. Ela discorreu sobre o projeto, deixando uma c6pia no arquivo. A do
Conselho, o valor da obra foi atualizado para R$ 510.245,71, que serd pago com recurcos do

Fundo Municipal de Patrim6nio. Assim que for aprovado, seguird para o setor de licitagio afim de
se abrir o processo para a reali2agao da obra, sendo que a pievisao inicial 6de4a6mesespara
conclusSo dos servigos. O conselheiro Geraldo Castro perguntou sobre a manutengSo da fonte, a
presidente respondeu que h6 uma cl6usula contratual que detetmina a garantia de 5 anos . A
conselheira Simone do Carmo questionou sobre os servigos de COPASA e da CEMIG, se
dispondo a ajudar nos contatos e tramites necessdrios. A conselheira Mauric6ia sugeriu que haja
treinamento para os funciondrios da secretaria de Obras sobre o mecanismo da fonte e suas
peculiaridades. A presidente salientou que 6 necessArio que essas colocagoes estejam no termo
de referencia a ser langado no edital de licitagao da Fonte Luminosa. Ap6s essas consideragoes,
todos os presentes votaram favor6veis ao projeto apresentado, bem como pela liberagio dos
recursos para o pagamento do projeto e da obra. Sobre a Escola Meridional, o grupo de pessoas
que ficou de comparecer na reuniSo de hoje, ndo p6de vir, deixando para outra oportunidade a
apresentagSo do abaixo assinado movido por elas. A conselheira e arquiteta Amanda estA

elaborando um relat6rio sobre a escola para ser apresentado ao conselho. A presidente Ana
Paula informou que que enviou oficio ao Minist6rio Prlblico explicando que os laudos t6cnicos da
Vale ainda n6o foram entregues ao Conselho, para fundamentar o estudo e a discussdo que

dar6o base ao parecer do Conselho sobre o assunto. Sobre o pedido feito pelo padre da par6quia

de Sio Sebastiao, a comissao de Tombamento deu parecer para que se obedega a ordem dos
Bombeiros, que determina a instalagSo de guarda corpo e corrimios nas escadarias da igreja,
conforme projeto apresentado, cabendo ao conselho conhecer e orientar sobre a est6tica e o
material a ser utilizado para esse fim. Os pedidos de demolig6o 7862, 951 e >om<x, foram
aprovados pela comissio de demolig5o e a assembleia aprovou os pareceres. O oflcio loo<loo<

que pede o inventdrio por interesse de preservagSo do quadro esposto no Banco do Brasil, de
autoria da artista Ligia Seabra sobre a RevolugSo Liberal de 1842 toi apresentrado pelo

conselheiro Geraldo Castro, a presidente ird encaminhar para a secretaria de Cultura, solicitando
a providEncia do inventdrio. Sobre a vistoria da Fazenda Paraopeba, est6 ser6 remarcada, ap6s a
onda roxa de controle da pandemia COVID 19. O conselheiro Geraldo Castro sugeriu que se
instalasse na Fazenda Paraopeba um projeto permanente, a exemplo do 'Projeto Germina/ da
Gerdau. A conselheira Simone do Carmo sugeriu um contato com a ECOTRES para a
possibilidade de desenvolvimento de um projeto ambiental na Fazenda Paraopeba. Sobre a
Gapela de Santo Ant6nio, o conselheiro Geraldo Castro trouxe a informagdo que a manutengSo
do telhado se faz urgente, o que foi reforgado pela conselheira Helena Salgado preocupada com

as chuvas. A presidente informou que oficializar6 a secretaria de obras para uma vistoria no

im6vel, pedindo a presenga da arquiteta e conselheira Amanda, bem como uma reuniio com o
setor Jurldico e o de Licitagio afim de acelerar o andamento da manutengao. A presidente

informou sobre a ocorr€ncia de duas reuniOes nesse mes. Sendo a primeira convocada pelo
prefeito Sr. Mdrio Marcus Le6o Dutra, com a presenga da arquiteta Amanda e de S6nia Maria
Cardoso gervidora da Secretaria de Cultura, onde o prefeito apresentou a fala do propriet6rio

Jorge M sobre o im6vel na esquina da rua Dr. Assis Andrade e a Avenida Pref. Dr. Mdrio
a, este prop6e fazer uma compensagio financeira ao municipio de tiver a
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