
Aos quatorze 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 Preservagdo do Patrimdnio Hist6rico, Cultural,
Artistico e Paisagistico - COMPHAP, bidnio 2022,12024. Estiveram presentes os seguintes
conselheiros: Amanda Guimardes Alvarenga; S6nia Maria Cardoso, Marcus Gongalves
Euclydes Borges; Mauro Dutra de Faria; Raquel M. Jardim; Fabiana Beltrane; Rodrigo
Estevan Alves Gongalves; Mdrcia CanekaRodrigues e Bernardo Alves Brito Andrade. A
presidente do Comphap iniciou a reunido apresentando a senhora Miircia que 6 a
presidente da Sociedade Musical Santa Cecilia, M6rcia entregou ao conselho documentos
e oficio solicitando ao conselho o registro imaterial da Banda Santa Cecilia. Amanda
informou que o pedido ser6 analisado pelo conselho em uma reuniao futura e
posteriormente informar6 o parecer a Sociedade Musical Santa Cecflia. Continuando a
reunido a presidente explicou ao conselho a vinda do historiador Bemardo Andrade, que
anteriormente ja havia solicitado ao conselho uma carta de anu6ncia. Com a palavra o
senhor Bernardo, informou que atrav6s da empresa Mendes Arqueolo gia realizolr uma
pesquisa de levantamento e diagn6stico de impacto ao patrimdnio cultuial de eueluzito,
para o licenciamento da UTE Queluzito e Linha de Transmissdo Associada, da CEMIG. A
implantagdo e operagdo da Usina de termo eldtrica vai ficar em eueluzito, por6m a
mesma, abrange uma pequena trea na zona rural de Lafaiete, sendo necess6rio i analise
desse estudo e parecer do Comphap nessa 6rea. O historiador atrav6s de apresentag6o em
seu notebook e documentos entregue aos conselheiros, demostrou a 6rea que dever6 ser
atingida e a inexist6ncia de impactos ao patrim6nio cultural, reconhecido ou em processo
de reconhecimento no municipio relacionados ao empreendimento citado. Ap6s a an6lise
dos trabalhos apresentados aos membros do Comphap, os conselheiros votaram em
conceder ao historiador a carta de anudncia. Registra nessa ata, que tal anuencia refere-se
apenas ao contexto do patrim6nio cultural, ndo comtemplando os demais estudos
socioambientais relativos ao licenciamento do empreendimento. N6o havendo mais nada a
ser tratado em reunido, eu, S6nia Maria Cardoso, secret6ria do conselho e representante da
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Secretaria Municipal de Cultura, lavrei-arpresenterata quer-li(a e ap;ovada, ser6 por mim
assinada e pelos demais presentes. "#a--- ,,/Zr.*; C,}"-/-ll;, I
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