
ATA 126 DA REUNTAo Do coNsELHo Do pATRrMOwto nlsr6nlco E CULTURAL DE

CONSELHEIRO LAFAIETE, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DOIS MIL E VINTE UM

Aos vinte e nove dias do mds de setembro de 202L, )s quinze horas e trinta minutos,

no Solar do Barao de Suagui, realizou-se a reuni5o do Conselho do Patrim6nio Hist6rico

e Cultural de Conselheiro Lafaiete, com a presenga dos seguintes conselheiros: Ana

Paula Arruda, lara Silva, Dona Madalena, Marluce Albino, Graga Lemos, Geraldo e

Souza Castro, Andrea Lopes, Hetena Braga e a secretdria executiva do conselho, S6nia

Cardoso. Esteve presente o Secretdrio e Cultura: Jos6 Geraldo e Almeida. Justificaram

sua ausencia: Os conselheiros Wagner, Mdrcia e a arquiteta Amanda. A presidente Ana

paula solicitou a secretdria executiva do conselho i funciondria da Secretaria de

Cultura, S6nia Cardoso, para que a mesma participasse e redigisse a ata da reuni6o,

visto QU€, a primeira secret6ria encontra se doente. A reuniSo iniciou com a entrega

dos certificados da 8a Jornada de Patrim6nio Cultural de Conselheiro Lafaiete,

realizada pela Secretaria de Cultura e Conselho de Patrim6nio Hist6rico, aos

conselheiros que participaram. Ana Paula solicitou ao Secretdrio de Cultura Jos6

Geraldo de Almeida que retatasse sobre as atividades culturais que realizamos na

semana da 8a Jornada do Patrimdnio em nossa cidade. O Secretiirio agradeceu ao

consetho o apoio na realizagEo do evento, e tamb6m nas participag6es dos

conselheiros nas palestras e debates. Geraldo diz que a 8e Jornada do Patrim6nio s6

ndo consegui atingir a sua totatidade o nfmero de p0blico esperado, devido as

restrigdes necess6rias ao Covid-19, estabelecidas pela vigi16ncia sanitdria na realizagdo

de evento no municipio. Mas mesmos assim, podemos dizer que foi satisfatoria, pois

estamos ha quase L ano e meio sem atividades presenciais, e foi com a 8e Jornada do

Patrim6nio, que mesmo que de forma timida, ainda assim muitos movimentos

culturais se apresentaram pela primeira vez desde o inicio da pandemia. A Jornada em

outros aspectos foi importantissima, pois foi atrav6s dela que realizamos as atividades

de Salvaguarda prevista no nosso cronograma de atividades, podemos realizar os

eventos: Quinta das Violas; a ExposigSo das Familias Meireles e Salgados; Palestra com

educadores sobre a educag5o Patrimonial sobre as Violas de Queluz e os bens

imateriais que est5o sendo registrado no ano de 2OZL pelo municlpio. A presidente

Ana Pauta, pediu que a secretdria S6nia redigisse nessa ata a programa da 83 Jornada

do patrimdnio Cultural, pois o conselho tem o um compromisso de realizar o

cronograma da salvaguarda das violas, e que cumprirmos algumas destas tarefas

dentro da programagSo da Jornada do Patrim6nio 2O2L. Sendo assim, para que fique

registrado em ata os eventos realizados pela Secretaria Municipal e Cultura e Conselho

Deliberativo Municipal de Patrim6nio Hist6rico e Cultural na 8e Jornada do Patrim6nio

Cultural de 202L. A ProgramagSo foi a seguinte: ].6 e setembro, Quinta-feira as 18:00 H

- Abertura oficial da Jornada - Secretaria Municipal de Cultura; L8:30h - Palestra com

Angelo Oswaldo prefeito de Ouro Preto e Ex Secretdrio de Estado da Cultura - Tema: O

patrim6nio Jrist6rico como cendrio de Minas Gerais; 20:00h - Quinta das Violas - Show
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Escolas Municipais por meio de aulas remotas (Distribuigso da Cartilha das Violas); as

1g:00h - Abertura do segundo dia de Jornada - Secretaria Municipal de Cultura; 18:30h -
palestra com potyana Coetho Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAR e

Arquiteta da prefeitura de Ouro Preto -Tema: Patrim6nio Cultural para todos e EducagSo

patrimonial enquanto polftica integrada do ensino bdsico ao superior; 19:1-5h - Palestra

com Ana paula Arruda -Presidente do Conselho do Patrim6nio Hist6rico e Cultural de

Lafaiete - Tema: Reconhecendo o nosso Patrim6nio antes e depois de nossa cidade;

j.9:45h - palestra com lara Silva Santos Arquiteta Assessora da Sec. Municipal de Cultura e

Conselheira do Conselho de Patrim6nio Hist6rico e Cultural da cidade de Lafaiete - Tema:

Bens de interesse de preservagdo Diagndstico e reconhecimento; as 20:30h

Apresentagao da pega de Teatro: Aqui tem Minas Gerais com a Casa do Teatro. No dia L8

de setembro, sdbado: 09:00h: Palestra com o Padre Jos6 Maria Coelho, Pdroco da Matriz

de Nossa Senhora da Conceig5o e ex presidente do Conselho do Patrim6nio Hist6rico de

Cons, Lafaiete - Tema: O Patrim6nio Hist6rico Religioso de Conselheiro Lafaiete e os novos

bens registrados; i.i.:00h - ApresentagSo do Coral Roda Viva; as L4:00h - Palestra com a

Arquiteta Amanda Alvarenga Secretaria de Obras e MCR Construgdes - Empresa

responsdvel pela obra de restauro da Casa da Cultura Gabriela Mendonga - Tema: O

processo de restauro e formas de preservagdo as t5:00h - Bate Papo com Mauric6ia Maia

- Historiadora e ex presidente do Consetho do Patrim6nio Hist6rico - Tema: Hist6ria e

importancia do Conselho do Patrim6nio Hist6rico e Cultura! as 15:40h - Bate-Papo com o

Deputado Federal Lafayette Andrada - Tema: Vida e Obra do Conselheiro Lafayette

Rodrigues pereira as 16:10h - Mesa Redonda com membros e ex membros do COMPHIC as

i.7:00h - Apresentagdo da Guarda de Congado de Nossa Senhora do Rosdrio e S. Benedito.

No dia 19 de setembro - Aniversdrio de Conselheiro Lafaiete; as 08:00h - Abertura com

Hino Nacional na Prefeitura Municipal, participagSo da UniSo Musical Nossa Senhora das

Gragas; as 08:30h - Plantio de drvore na Praga Tiradentes pela Prefeitura e Conselho de

patrim6nio; as 09:00h - Abertura da Feira e Arte - Feirinha de artesanato; as 09:15h -
Apresentag6o de Danga com Academia Kenia Najmah; as LL:30h - Langamento do Livro

Lafayette Rodrigues Pereira - Jornada pelo Brasil Organizagdo LESMA - Liga Ecol6gica

Santa Matilde; as L2:00h - ApresentagSo da Biblioteca ttinerante Dona Avelina Noronha

Organizagdo INSTITUTO MERAKI; as t2:20h - ApresentagSo do Ponto de Cultura Xadrez

Dance; as 13:00h - ExibigSo do documentdrio: Aldir Blanc abre as cortinas da Cultura de

Conselheiro Lafaiete - Local: Cine Ritz - 1a sessSo; as 14:00h - Segunda sessSo do

Documentdrio; as 1"6:00h - ApresentagSo da Sociedade Musical Santa Cecilia; as L7:00h -
Apresentagdo da Bandinha Centro 6 F6nico Arraid do Povinho. Dando continuidade a

reuni5o, ainda com a palavra o Secretdrio e Cultura comunicou que todas as palestras da

Jornada estard disponivel no canat do YouTube da Secretaria, juntamente com a cartilha

que foi confeccionada para a comemoragSo do Dia das Violas de Queluz e jd aprovada pelo

conselho como parte das atividades de Salvaguarda das Violas de Queluz. Geraldo est6

providenciando um esbogo com uma empresa de escultores da cidade de Piranga, que

irdo projeta um Monumento de concreto i Viola de Queluz no local hoje onde ficava a

fonte da pracinha Chiquito Furtado. O monumento terd aproximadamente 1,9 metros e

jeto estiver pronto serd
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apresentado ao conselho. Ana paula argumentou que talvez uma parceria com uma

empresa ou instituigdo financeira, para que as mesmas custeassem o projeto com esses

escultores, poderia ser a melhor maneira. Pois assim, ficariamos com esses profissionais j6

que o custo do monumento ndo 6 caro. Em seguida a presidente do conselho deu inicio ao

parecer final do Registro dos Dossi6s dos seguintes Bens: Festival de Congado de

Conselheiro Lafaiete; Festival de Artes C6nicas - Face de Conselheiro Lafaiete e Festival de

Bandas de Mfsicas de Conselheiro Lafaiete. Ana Paula lembrou aos conselheiros que jii

havia enviados para os mesmos os dossiEs e se algu6m teria alguma d0vida. A presidente

leu o parecer e Nao havendo votos contrdrios, fica registrada nessa ata a aprovagdo do

Conselho Deliberativo de patrim6nio Hist6rico Cultural ao Registro lmaterial dos: Festival

de Congado de Conselheiro Lafaiete; Face - Festiva! de Artes C6nicas de Conselheiro

Lafaiete e Festival de Bandas de Mdsicas de Conselheiro Lafaiete. Dando continuidade a

pauta da reunido, a presidente lembrou que na reuniSo anterior foi solicitado a senhora

Grdcia Meireles o projeto e os 3 orgamentos para impressSo do livro sobre as Violas de

eueluz. Ana paula lembrou que a publicag5o desse livro faz parte do cronograma de

atividades de Salvaguarda do Modo de Fazer as Violas de Queluz. Foi lido o projeto e feito

an6lise dos orgamentos das editoras, os conselheiros votaram pela aprovagdo do recurso

do Fundo Municipal de preservag5o do Patrim6nio Hist6rico na confecaSo do livro do

Livro: Viola e Vioteiros de Queluz. O conselho enviard um oficio, juntamente com os

orgamentos a Secretaria de Cultura para que proceda ao processo A Conselheira Marluce

mencionou que foi convidada pelo promotor de Justiga Dr. Glauco Peregrlno hd um

desafio, caso ela tenha um projeto de para a criag6o de uma Lutheria, o Minist6rio P0blico

tentard conseguir um parceiro para custear a implantagSo dessa Lutheria. A detentora

Gr6cia Meireles, mencionou que o maquindrio da oficina do Luthier Jos6 Robert se

encontrar parado e que a familia havia mencionado a inteng5o de vender ou pode at6

mesmo doar o acervo. Marluce falou que podemos marcar uma reuniSo com luthier,

violeiros, detentores e o Sr. Reginaldo (R6gis), para juntos montar o projeto com valores e

espagos. A conselheira Marluce fatou que assim que conseguir conciliar o hordrio de todos

os envolvidos para criagdo do projeto agendard um hordrio com o Secretdrio de Cultura.

Assim, possamos concluir o Cronograma de Salvaguarda do Modo de Fazer as Violas de

eueluz, com as reuni6es dos luthier, violeiros e a implantagSo da Lutheria da cidade. Ana

paula leu oficio encaminhada pelo ex conselheiro, Luiz Ot6vio sobre acrescentar dados e

informag5o no inventdrio do Sino da Capela do Amaro Ribeiro. S6nia explica que podemos

durante as andlises das fichas de inventdrios do IPAC podemos pedir a profissional que

an6lise esses dados e caso confirme ele serd acrescentado a ficha do sino. A presidente

solicitar6 a secretaria de cultura que responda ao senhor Luiz Otdvio. Ainda com a palavra,

a presidente passou para o riltimo assunto da pauta, sobre o projeto da Rua Melo Viana,

n6mero LST, drea a ser construida 4.755m2,07 pavimentos, altura 6 de 17 metros. O

conselho decidiu que nao aprova devido a limitando os tL metros e havendo

proximidades com o bem tombados "Casa das Lanas" e tamb6m dos bens de

interesses de preservagao pr6ximo ao local. Nada havendo a tratar,

a presente ata,
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