
ATA 12s DA REUNfio Do coNsELHo Do pATRtMOtulo nlsr6nlco E CULTURAL DE

CONSELHEIRO LAFAIETE, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DOIS MIL E VINTE UM

No primeiro dia do m6s de setembro de }OZL, is quinze horas e trinta minutos para

adquirir qu6rum, ho Solar do BarSo de Suagui, realizou-se a reuniSo do Conselho do

patrim6nio Hist6rico e Culturat de Conselheiro Lafaiete, com a presenga dos seguintes

consetheiros: Ana paula Arruda, Sueli que substituiu a lara, Osmir Camilo substituindo

Wagner, Madalena, Marluce e Graga Lemos. M6rcia Carreira, Geraldinho, Amanda, Tati,

lara e Andrea justificaram sua aus6ncia;- a presidente Ana Paula deu inicio i reuni6o,

sendo que a Senhora Gracia Meirelles soticitou permissio para participar o que lhe foi

permitido tendo em vista que a presidente lembrou que h6 dois anos, antes mesmo da

formag6o do atual conselho, foifirmado um compromisso com o IEFA para cumprimento

do cronograma da salvaguarda das violas, segundo as diretrizes do pr6prio IEFA, e que

estamos tentando cumprir algumas destas tarefas dentro da programagSo da Jornada

do patrim6nio 2O2L;- que neste cronograma inclui-se o livro que est6 sendo redigido

por Gracia Meirelles, razSo pela qual foi solicitado que a mesma expusesse sobre o

andamento deste trabalho ao que a mesma esclareceu que o livro estd pronto desde

2OL3,por6m v6rios acontecimentos durante este tempo vem impedindo sua publicagdo

e que, agora, apenas estdo sendo incluidas mais algumas fotos QU€, inclusive, jd aviou

os orgamentos e agora s6 depende da aprovagSo do Conselho para editar; - a presidente

explicou que o Conselho aprova os orgamentos mas depois disto vai para apreciagdo do

juridico do Municipio, togo, os tramites legais n5o sdo t6o simples; - ent5o o que pode

ser feito 6 o conselho aprovar os orgamentos e enviar mas, n6o h6 garantia de que seja

aprovado no juridico a utilizag5o do dinheiro do pr6prio conselho para patrocinio da

impress6o do tivro sobre as violas;- assim imprescindivel 6 que os 03 orgamentos para

confec96o dos livros venham acompanhados de uma justificativa sobre a import6ncia

do tivro para o patrim6nio;- passou-se ent6o aos acertos finais para a jornada do

patrim6nio prevista para ter inicio no dia t6/Ogl202L et6rmino aos 19/09|2OZL, dentre

eles a escolha do folder, sobre a forma de inscrigdes para participagSo do evento e da

respectiva programagao;- a presidente ainda informou que conseguiu o patrocinio das

camisas para a Jornada do Patrim6nio; -a seguir foi dito que todos os dossi6s, quer

sejam, do festival de congado, de banda e artes c6nicas ficaram prontos, s5o volumosos

e estar6o ir disposig6o dos membros do conselho para que possamos emitir um parecer

na pr6xima reunido o que possibilitard o prosseguimento aos registros dos mesmos; -

outra pauta foi sobre o projeto referente a um im6vel sito i Rua Melo Viana n0mero

!57, drea a ser construida 4.755m2, 07 pavimentos, que serd objeto de an6lise da

pr6xima reunido tendo em vista sua proximidade a uma antiga construgSo; - em seguida

passou-se a andlise de outro projeto de construgSo, n0mero L69612021, no lote onde

havia a casa do Dr. Bandeira, esquina da Pg Bar5o de Queluz com o final da Av. Prefeito

Tel6sforo CAndido de Rezende, tendo aos fundo o inicio da Rua Tavares. de Melo, onde
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pretendem construir 05 pavimentos mais uma caixa d'agua, o que ultrapassa os l1m de

altura permitidos a 100ms de distdncia da Matriz que 6 um bem tombado, o que foi de

pronto, reprovado petos membros do conselho;- 0ltimo assunto da pauta foi sobre o

primeiro aditivo da Casa de Cultura aprovado e cujo termo j6 estd assinado pelo Sr.

Secret6rio da Cultura, Geraldo Lafayette no valor de RS102.950,O4 (Cento e dois mil,

novecentos e cinquenta reais e quatro centavos) a ser liberado pelo fundo do patrim6nio

o que foi aprovado pelos membros do conselho. Nada mais havendo a tratar, eu que

secretariei, lavrei a presenJe.ata, que lida^e aprovada, serd assinada pelos presentes.
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