
ATA N" 02 RELTNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MLINICIPAL DE
PATRIMONIO HISToRICo E CULTURAL DE CONSELHEIRo LAFAIETE, BIENIo
202212024.

Aos cinco dias do m6s de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, ds quinze horas, no
Centro Cultural Solar do Bar6o de Suassui, em Conselheiro Lafaiete, reuniram-se os
membros do Conselho Municipal de PreservagSo do Patrim6nio Hist6rico, Cultural,
Artistico e Paisagistico - COMPHAP, bidnio 202212024 na reuniEo extraordinfria.
Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Amanda Guimardes Alvarenga; S6nia
Maria Cardoso, Marcus Gongalves Euclydes Borges, Jrilio Cesar Tomaz; Luiz Rafael
Vitorete; Mauro Dutra de Faria; Raquel M. Jardim; Adriano Luiz Vitorino de Souza.
Fabiana Beltrane; Rodrigo Estevan Alves Gongalves, Daniele Oliveira Silva. A presidente
interina a senhora Amanda Alvarenga deu boas-vindas aos membros do COMPHAP, em
seguida explicou da urg6ncia da reuniSo. O bem tombado Casa de Cultura "Gabriella
Mendonga", localizada na Rua Comendador Ba6ta Neves, no68, - Centro, teve seu
tombamento municipal pelo decreto ntmero O22lgg de 12 de abril de 1999,Inscrigdo no04
no Livro de tombo na data de 14 de abril de 1999, A antiga edificagdo vem passando por
uma completa restauragSo e modemizagdo das instalag6es hidr6ulicas, eletricas e de
combate de incOndio. O projeto arquitet6nico foi elaborado pela Empresa Taipa
Arquitetura com reourso do Fundo de Preservagdo do Patrim6nio Cultural. A obra de
restauro est6 sendo executada pela Empresa Minas Construg6es e Restauragdes, ambas
vencedoras de processos licitat6rios em suas 6reas de atuagSo. Os trabalhos para o restauro
tiveram inicio no ano de 2021 e a previsdo 6 de que a obra seja entregue em 16 de
setembro de 2022. O recurso em torno de R$ 2 mi e oriundo de TAC firmado entre o
Ministdrio Priblico, Copasa e Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, a obra
contempla reforma estrutural arquitet6nica com a preservagdo das caracterfsticas originais,
respeitando o bem hist6rico e cultural e sendo assim o valor parao restauro seria superior
ao depositado pela Copasa. Ent6o com o Conselho de Patrim6nio Historico e Cultural, em
reuni6o anterior ficou te pagar os aditivos de complementagdo do restauro bem. Devido a
nova composigdo do conselho se faz necess6rio em ata que conste a aprovagdo dos valores
desses aditivos para pagamentos da empresa licitada para o restauro. Ap6s an6lises pelos
membros do Comphap foi votado em concord6ncia o recurso do Fundo de Preservagdo do
Patrim6nio Hist6rico, no valor de R$ 448.343,78 para pagamentos dos aditivos restante do
restauro da Casa de Cultura "Gabriella Mendonga". N6o havendo mais nada a ser tratado
em reuni6o, eu, S6nia Maria Cardoso, secret6ria do conselho e representante da Secretaria
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pelos demais presentes.
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