
AtAlZ4 Ol neUXfiO DO CONSELHO DO PATRIil6t*lo HISIORICO E CULTURAL

DE GONSELHEIRO LAFAIETE, REALIZADA NO DIA ONZE DE AGOSTO DE I'OIS MIL

E VINTE E Uti.

Aos onze dias do m6s de agosto de dois mil e vinte e um, As quinze horas e trinta

minutos, com espera de trinta mindos para adquirir qu6rum, no Solar do Bario de

Suassul, realizou+e a reunido do Conselho do Patrim6nio Hist6rico e Cultural de

Conselheiro Lafaiete, com a prcsenga dos seguintes conselheiros: Ana Paula Arruda,

Mdrcia Caneira, Geraldo Castro, Graga Lemos, And€a, Madalena, Leninha Salgado,

Amanda Alvarenga e do SecretSrio de Gukura do Municipio, Jos6 Geraldo de Almeida. A

conselheira Tatiane justificou sua aus6ncia. Apos cumprimentar os presentes, a

presidente Ana Paula deu inicio i reuniSo, fazendo uma realocagSo dos membros do

Conselho, da seguinte forma: a arquiteta lara Silva Santos, da Secretaria de Cultura,

assumiu como titular, em substitui@o a Regina Aparecida Severino. O conselheiro

Geraldo Castro assumiu como titular no campo da Mfsica. A conselheira Tatiane passou

a titular na Srea t6cnica. A Secretaria Municipal de EducagSo nfro estS com nenhum

representante e conesponddncia ser6 enviada ao Secretdrio para que ele apresente um

responsdvel por essa 6rea para cornpor o Conselho' Logo ap6s foi discr.rtida a

programageo da Jornada do Patrim6nio, a ser realizada do dia dezesseis de setembro

pr6ximo at6 o dia dezenove. A Secretaria Municipal de Cultura apresentou um esbogo da

programaqao com palestras, concurso de fotografia, educag6o patrimonial, Quinta das

Violafl de Queluz, apresentagSo de danga, de coral, workshop sobre o proesso de

restq!.gg 6 as formas de preservagio, bate papo, apresentagSo de pqas teatrais, de

bandas de mrisica e abertura da feira de artesanato e feira de arte. A conselheira Mdrcia

Carreira sugeriu que fossem convidados artistas plasticos para fazerem uma exposigSo

de suas obras que abordassem o patrim6nio cultural do municipio e tambem uma

exposigao da literatura queluziana e lafaietense, em parceria com o Projeto Lafaiete em

Prosa e Verso, da CAmara Municipal, e Academia de Ci€ncias e Letras de Conselheiro

Lafayette, que no dia dezoito comemora vinte e oito anos de existBncia. A conselheira

Andr6a sugeriu o plantio de uma 6rvore; Marluce Albino, a inserqeo da apresentagfio de

um m(sico e Graga Lemos, fiotografia nos dias do evento, com artishs caracterizados. A
prqg(e1t9.4{tg Paula explicou que a fim de que seja preseryada a tradigio realizada no

municipio de Conselheiro Lafaiete, para o conhecimento e participagio das geragdes

fuiuras, faz-se neoess6rio o n6iiftrtro dos seguintes Bens lmateriab: Fi:slival de'Congad<i"
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Fgsfival de Artes C6nicas de Conselhelro Lafaiete. O Conselho avaliou o pedido e votou

pelo inicio do procedimentio de instrugeo pelo Setor Municipal <le. P{rilqrb Cultural.

colocada a proposta em votiagao, foi a mesma aprovada por unanimidade pelos membros

presentes. Em seguida foram apresentadas as seguintes solicita@es de demoligdo,

aprovadas por unanimidade: Processo de Demoligdo No 5531/2021, na rua Floriano

Lopes Franco, n(rnero 25, baino Carijos; Processo de Demoligio No 57l7t20Ll, na rua

Comendador Nem6zio, n(mero 320, bairro Sio Sebastiio; Processo de Demoligio No

612612A21 , na avenida M6rio Rodrigues Pereira, n[mero 97, centro. O processo de

DemoligSo 6O63n021, na rua Henrique de Abreu, n0mero 165.A, bairro Jardim Am6rica,

foi classificado camo de nio competEncia do conselho, visto que a demoligio j6 foi

realizada. Em seguida a presidente Ana Paula leu conespond6ncia da Secretaria de

obras e Meio Ambiente, entregando a documentiagSo do processo de Restauro da Fonte

Luminosa. Essa documentagSo foi encaminhada i secretaria de cultura, para arquivo. A
pr6xima reunieo do Conselho dever6 acontecer ap6s a Jornada do Patrim6nlo. Nada mais

havendo a tratar, eu que secretariei, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, ser6
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