
ATA tz7 DA REUNfio Do coNsELHo Do pATRtMOruto nlsr6nlco E cULTURAL DE

CONSELHEIRO LAFAIETE, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE

UM

Aos vinte e sete dias do m6s de setenibro de 202t, is quinze horas no Solar do Bar6o

de Suagui, realizou-se a reuni6o 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 de Souza Castro,

Andrea Lopes, Amanda Alvarenga, Geraldo Joviano Dutra. Estiveram presentes: a

secretdria executiva do conselho, S6nia Cardoso e o engenheiro Pedro Alfenas,

representante do projeto de engenharia da Rua Melo Viana, n0mero 157. A presidente

Ana Paula iniciou a reuni5o apresentando a arquiteta Maurin6ia Ferreira que veio a

reuniSo como ouvinte para conhecer os trabalhos e as diretrizes do conselho para

futuras pesquisas no seu mestrado sobre arquitetura e preservag6o de ruas de nossa

cidade. Ap6s apresentagSo, a presidente reportou sobre a reuniSo "on line" com a

senhora Valeska da Fundag6o "Jo5o Pinheiro" sobre a an6lise e revisSo do Plano

Diretor de nossa cidade e a import6ncia da participagSo do conselho, para revisar e

discutir as diretrizes que norteia o nosso plano diretor atualmente. O objetivo 6 que

para os pr6ximos anos podemos contar ainda mais com o plano como forma de

proteg5o e orientagSo para o nosso patrim6nio historico. Ana Paula apresentou o

engenheiro Pedro Alfenas, responsdvel pelo projeto do ns L5 na Rua Melo Viana, jd

apresentado na reuniSo anterior do conselho. Com a palavra o engenheiro veio

explicar sobre a visibilidade da obra em relag5o aos bens tombados e de interesse de

preservagSo em seu entorno. Tentando assim exemplificar atrav6s da apresentagio

em 3D da obra para um melhor entendimento dos conselheiros. Ap6s a apresentagdo

do projeto pelo senhor Pedro, a presidente Ana Paula pediu que os conselheiros se

manifestasse um a um sobre seu voto. Os conselheiros votaram pela aprovag5o da

obra, pois o projeto apresentado pelo engenheiro Pedro Alfenas demostrado ao

conselho n6o afetard a visibilidade do bem tombado "Casa das Lanas" . Fica registrada

abstengso ao voto do conselheiro Geraldo Castro. Continuando a pauta da reuniSo foi

passado para discussSo o Plano de Aplicag5o do recurso do Fundo Municipal de

PreservagSo do Patrim6nio Cultural de Conselheiro Lafaiete. Conforme solicitagSo

enviada ao conselho pela Secretaria Municipal de Cultura para o recurso do Fundo

para as obras/restauro e projetos dos bens tombados do municfpio de Conselheiro

Lafaiete. Fica registrado nessa ata o seu plano de aplicagf,o para que o recurso do

Fundo atenda os seguintes bens: o uso do recurso fundo para a obra de restauro da

Casa de Cultura "Gabrielta Mendonga" atendendo os pagamentos dos aditivos

referentes b contratag5o da empresa licitada: Minas Construg6es e Restauros para

obra de restauro e modernizagSo do bem tombado. O bem tombado Fonte Luminosa,

teve o seu projeto de restauro aprovado e pago peto fundo no ano anterior. O



conselho aprova o recurso do fundo para a obra de restauro da fonte. O conselho

aprova o recurso do fundo para atender o projeto de restauro do Monumento dos

Trabalhadores, a empresa licitada pelo municipio 6 a S6nior Engenharia Ltda ser6

responsdvel pela produgdo do projeto de engenharia e restauro do bem tombado. O

conselho aprova a liberag5o do recurso para edigdo e publicag6o do livro "Viola e

Violeiro de Queluz" que faz parte do Cronograma de Salvaguarda do modo de fazer as

Violas de Queluz. Bem Registrado pelo municipio. Casa de H6spede da Remonta, Bem

Tombado pelo Decreto Municipal 022199. ContratagSo de empresa especializada para

execuEso de obra de reforma do telhado da "Casa de Hospedes da Remonta do

Ex6rcito". Anexo a essa ata serd encaminhada ao lepha/Mc o Plano de Aplicagdo com

a justificativa e assinatura do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Preservag5o do

Patrim6nio Cultural. Finalizando a reunido a presidente colocou para votagSo o pedido

de demoligEo encaminhado pela conselheira Andrea. O conselho aprova a demoligSo

do im6vel de nilmero de protocolo:744412021. Nada mais havendo a tratar, eu S6nia

Maria Cardoso, estando como secretdria executiva desse conselho, lavrei a presente
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