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ATA I23 DA REUMAO DO CONSELHO DO PATRMOT{Io HlsIoRlCO E CULTURAL

DE CONSELHEIRO I.AFAIEIE, REALIZADA T{O DIA VI}ITE E Uil DE JUI}IO DE DOIS

ilIL EVIIITEE UT.

Aos vinte e um dias do r€s de julho de dob mil e vinte e um, ds quirEe horas e trinta
minutos, crrm espem de trinta minutc pana adquirir qu6rum, no solar do Barao de
SuaEsul, realizor.rce a rcuniao do Conselho do Pabim0nio Historico e Cuttural de
Conselheiro La'faiefic, com a presonga dos seguinles mnselheiroe: Ana Paula Arnrda,
Mdrcia carreira, Geraldo caslrro, Graga Lwnos, Andr6a, Tathne Matias, Madalena e do
SeoetArio de Cullura do Munic{pio, Jos6 Geraldo de Almeida. A enselheira Amanda
Afuarenga justificou sua aus€ncia. Ap6e o.rmprimentar os preeentes, a prcsidente Ana
Paula deu inlcio d reuni6o, nomeando a oomelhelra lidrcia Canreira como secretdria ad
foc e explicando sobre o Phno de salvaguarda das Mdas de eueluz e as ag6es que
deverio ser desenvolvidas. As agdes um e dois, gue oonstam de rcunido entre lurh,Brs e
violeiros e mapeamento dc ablies e fuflliers do municfpio, assim corno das violas
produzidas por ebs, ficaram a cargo da sewidora da Secretaria de Cultura S6nia e da
conselheira Mdreia caneira. As agoes seb e sde, que B5o criagio e dis&ibuigio de
cartilha e desenrolvimento de ag6e.s de educag6o patrimonial ser6o realizadas em
parceria com a FASAR. Para a agdo nwe, publirxg{o de livro de Graga Maria Meireles de
Faria sobre as Violas de Queluz, a aubra derrer6 ser convidada para a pr6xima reuni6o
do Conselho. Foi proposto, tamb6rn, pela presklenb Ana Paula e pelo Secretario Geraldo,
uma Jomada do Patrim0nb, de tlezeseis a dezeno\re de seternblo pr6ximo, dentro das
comemoragOee do anivers6rio do municlpio, com diversas atividadee cutfurab a serem
organizadas, corno palesfuas e oficinas. euanto e ficita@ pela a not a empresa a
assumir 6 selvigcx' necess{ric de pesquisa e documentaglo para o ICMS Culhrral, foi
informado pela preklente que jd eet6 agendada para o pr6ximo dia dob de agosto. o
valor para licftagao ser6 usado corn nBcurso do Fumpac, o que foi aprovado por este
Conselho' fuie Paula informou hmb&n que stete enr reunifio conr o promotor Dr.
Glauco Pelegrino ern converaa de esclarecimento sobre as obras que es6o sendo
realizadas na capela de santo Anl6nb e no Hospital sao MBtb. o reponscrrel pelo
Solar dos Nascimento, Nurian Tizon Sallun Chavee, enviou conespond6ncia ao Conselho
informando sobre interveng0ee gue estio sendo feitae no im6vel e solicitardo isengio do
IPTU do im6vel, por ser tqnbado, o que fcr,i aplovado. Foram aprcsentadae duas
solicitag6es de dernohgeo, que fiolam aprovadas por unanimidde: proesso de
tlemoliseo w 49181i2o21, rp rua Duque de caxias, nrlmero &49, baino chapada e,
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Processo de Denrofigeo ls 47gtxeOfi, ne rua Dr.rque de Caxias, ntmero zrz, bairro
Chapeda' Ern seguida a presidente Ana Paula leu core$ponffincia da conselheira
Mauric6ia Aparecida Feneira Maia, pedindo $ua salda do Conselho, como representante
da Secretaria Municipal de Educag6o, para se dedicar a projetos profissionais. Com a
saida da conselheira que tamb6m tinha o cargo de secretdria, foi nomeada a conselheira
Mdrcia caneira 6omo secret{ria deste conselho. Para encenar, fui marcada a pr6xima
reuniio do Conselho para o dia onze de agosto pr6ximo. Nada mais havendo a tratar, eu
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que seoetarbi, lavrei a presenb fr, que f& e aprovda, sed $*naAa peUe prcsentes.
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