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Aos onze dias do mOs de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, is quinze horas, no
Centro Cultural Maria Andrade de Rezende - Museu Ferrovi6rio, em Conselheiro
Lafaiete, reuniram-se os membros titulares e suplentes para reunido mensal do Comphap.
Estiveram presentes: Amanda Alvarenga; S6nia Cardoso; Adriano Vitorino; Mauro Dutra;
Ana Paula Fonseca; Rodrigo Gongalves e Marcus Br . A presidente interina saldou a

todos e falou a importdncia de todos conhecerem os que pertencem a Secretaria
Municipal de Cultura e fazem parte dos bens tonMunicipal de Cultura efazem parte dos bens tombados e inventariados do municipio. O

Museu Ferroviilrio faz parte do acervo dos bens inventariado e sua construgdo e datada de

1883. Iniciando a reuni6o, Amanda comunicou a todos que na pr6xima semana

comparecer6 ao Ministdrio Priblico para responder sobre a editoragdo do Livro: Viola e

Violeiros de Queluz, que faz parte do Plano de Salvaguarda do Modo de Fazer as Violas
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de Queluz. A publicagdo do livro foi aprovada com recurso do Fundo de Preservag6o pelos
antigos conselheiros do Comphic, por6m at6 o presente momento o livro n6o foi langado.
O conselheiro Mauro Dutra de Faria sugeriu que antes que aprov6ssemos qualquer recurso
do fundo, que solicitasse ao juridico parecer quanto d forma legal do processo de

contratagdo. Continuando a reuni6o, Amanda apresentou o Projeto de restauro do
Monumento aos Trabalhadores, o projeto foi realizado pela empresa licitada Sdnior
Engenharia e pago com recurso do Fundo de Preservagdo do Patrim6nio Hist6rico.
Conforme aprovagdo do antigo conselho de patrim6nio, o Comphic para recursos do
fundo. Amanda explicou que a planilha do projeto precisa ser atualizada, pois com a

demora da aprovagdo da Lei de criagdo e formagdo do novo conselho de Patrim6nio
atrasaram e os c6lculos do projeto ficaram desatualizados. Os conselheiros analisaram o
projeto e aprovaram, mas fica registrada nessa ata que a planilha de c6lculos deve ser
atuahzada. Ainda com a palawa a presidente lembrou a todos que o conselho ficou de
aprovar na riltima reuniSo o Plano de Aplicagdo e o Conselho Gestor do Fundo. A
secret6ria do conselho a S6nia Cardoso, pediu apalavra, e explicou que redigiu o Plano de

Aplicagdo, conforme foi sugerido na reunido anterior. Ap6s apresentagdo e an6lise, a
presidente pediu a todos que votassem. Fica registrado nessa ata que os membros do
Comphap, decidiram pela Aprovagdo do Plano de Aplicagdo e a Composigdo do Conselho
Gestor do Fundo. Cumprida a finalidade da reunido e nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a reuni6o, Eu, S6nia Maria Cardoso, lavyqi a
ser6 por mim assinada e pelos demais presenles.ffiv,,
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