
ATA 128 DA REUNIAO DO CONSELHO DO

DE CONSELHEIRO LAFAIETE, REALIZADA

DOIS MIL E VIHTE E UII'I.

PATRTMOIIo HtsroRrco E cULTURAL

NO DIA PRIMEIRO DE DEZEMBRO DE

No primeiro dia do m6s de dezembro de dois mil e vinte e um, is quinze horas e trinta

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

Suassui, realizou-se a reuni6o do Conselho do Patrim6nio Hist6rico e Cultural de

Conselheiro tafaiete, com a presenga dos seguintes conselheiros: Ana Paula Anuda,

Mdrcia Caneira, Geraldo Castro, Graga Lemos, Andr6a, Madalena, Amanda Alvarenga.

Marluce Albino, lara Santos e Tatiane Matias. Ap6s cumprimentar os presentes, a

presidente Ana Paula deu inicio i reuniflo, abordando sobre o inicio dos trabalhos para o

Plano Diretor do Municipio e informando sobre proposta d Faculdade FASAR para fazer

um estudo sobre o atual zoneamento em Conselheiro Lafuiete, uma vez que a Zona de

PreservagSo do Patrim6nio fica sobreposta a outras zonas. Logo ap6s prop6s que o
mandato do Conselho seja estendido at6 fevereiro de dois mil e vinte e dois, depois do

Camaval, quando dever5 ser feita nova eleigSo, devido is dificuldades encontradas pela

pandemia e para que se possa fazer uma nova composigdo com mais eficiEncia, o que foi

aprovado. Em seguida discutiu-se sobre o Plano de Aplica€o dos recursos do Fundo

Municipal do Patrim6nio Hist6rico e Cultural de Conselheiro Lafaiete, Ano 2021 -
Exercicio 2023, com as seguintes discrimina@es e valores: Casa de Cultura, R$

144.619,12 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e doze centavos);

Fonte Luminosa, R$ 505.143,25 (quinhentos e cinco mil, cento e quarenta e tr€s reais e

vinte e cinco centavos); Modo de Fazer Vio.las de Queluz, R$ 34.300,00 (trinta e quatro

mil e trezentos reais); Monumento ao Trabalhador, R$ 46.548,46 (quarenta e seis mil,

quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos); Casa de H6spedes na

Remonta, R$ 412.929,74 (quatrocentos e doze mil, novecentos e vinte e nove reais e

setenta e quatro centavos). Como o valor total ultrapassa o que se tem em caixa

proveniente do Fundo do Patrim6nio, a presidente Ana Paula explicou como seria a
complementag6o. O Plano apresentado foi aprovado por unanimidade. Foi tamb6m

apresentado o aditivo ntimero dois ao contrato n0mero 19n021, Casa de Cultura Gabriela

Mendonga, no valor de R$ 43.083,70 (quarenta e tr6s mil, oitenta e tr6s reais e setenta

centavos), aprovado por unanimidade. Logo ap6s foram apresentadas as seguintes

solicitagOes de demoligSo, aprovadas por unanimidade: Processo de Demoligdo No

885312021, na rua Pard, nrimero 83, baino Prosiresso; Processo de Demolig6o No

744tnA21, na rua Maria Am6lia, nfimero 599, bairro Santa Matilde; Processo de
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