
Ata da 12G Reuniio Ordindria do COMPHIC - Conselho Deliberativo Municipal Do Patrim6nio

Hist6rico e Cultural de Conselheiro Lafaiete - MG, realizada no dia 07 de abril de 2021 ' ds 16:00

horas, via Google Meet, com os membros Amanda, Ana Paula, Andr6a, Marluce, Maria das

Gragas, Maria Madalena, Geraldo Castro, Geraldo Joviano, Tatiane e Mauric6ia. lniciou-se a

r"rniao coma arquiteta Amanda apresentando seu parecer sobre a vistoria que fez A Capela de

Santo Ant6nio. Ela qualificou a Situagao como urgente, estdr elaborando o laudo para atestar a

necessidade de interveng6o no telhado. Disse que foi orientada pelo Setor Jurldico da prefeitura a

fazer um comunicado A par6quia Sobre a situagSo grave do telhado. A presidente Ana Paula

participou da vistoria e ressalta que as telhas est5o deslocadas, ponderou sobre a possibilidade

do uso de recursos financeiros para essa intervengdo na Capela Santo Ant6nio pelo FUMPAC.

Mauric6ia sugeriu que se consultasse o TEPHA para resolver a d0vida se 6 permitido ou n6o fazer

uso desse recurso na Capela, pois, segundo a informagfio dada pelo setor juridico d presidente

Ana Paula, o recurso n6o pode ser usado em bens particulares, entendendo que a capela 6 bem

particular da arquidiocese da Mariana. Sobre a Escola Meridional, a arquiteta Amanda informou

que est6r elaborando o laudo t6cnico. A presidente seguiu a reuniao informando que o padre

Rog6rio, respons6vel pela lgreja de Nossa Senhora da Conceig|o da Passagem do Gag6,

respondeu ao oficio do conselho questionando o municipio sobre o cumprimento das obrigag6es

de cuidado com a igreja conforme TAC firmado no Ministerio Prlblico, referente a instalagio de

fornecimento de 6gua na igreja. Andr6a assumiu a palavra e disse que 6 necess6rio remover

parte do muro que circula a igreja para dar entrada ao caminhao com brago mecinico, no servigo

de remogSo de plantas no telhado e podas das {rvores em seu entorno. Amanda pediu que o

conselho ponderasse sobre o pedido da Andr6a para autorizar a retirada de parte do muro, o que

ficou para an6lise dos membros. A presidente disse que fardr oficios aos secreterios das pastas

envolvidas na agao de preservagSo da lgreja de N. Sra. da ConceigSo da Passagem do Gag6'

Em continuidade, a presidente ressaltou que pelo cronograma apresentado e aprovado ao

IEPHA, sobre as ag6es de preservaglo das violas de Queluz, segundo o plano de agdo 1 e 2

previstos para2020 e 2021 est6o em conformidade, sendo que a agao 3 em diante n6o foram

possiveis devido o periodo de pandemia do COVID 19, assim, a servidora S6nia Cardoso e o

secret6rio de Cultura Geraldo Lafayette solicitam reuniSo com o conselho. Foi aprovado o pedido

de demoliqao nr 175512021 situado na rua Francisco Lobo, por nao haver dano ao patrimonio

hist6rico. Mauric6ia cobrou o registro e cart6rio da lista de bens tombados, o que ainda nao

ocorreu. A reuni6o encerrou-se ds 17hs. Ap6s a leitura, os membros participantes assinarao a

presente ata lavrada


