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ATA N" 06 (sEIS) Do coNSELHo MUNICTrAL DE rATRIMONIo HISToRICo
CULTURAI,, aRtiSTICo E PAISAGisrtcO DE CONSELHEIRo LAFAIETE -
COMPHAP . BIENIO 202212024.

Aos dez dias do m$s de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, ds quinze

horas, no Centro Cultural "Solar do Bardo de Suassi", em Conselheiro

Lafaiete, reuniram-se os membros titulares e suplentes para reuniSo mensal

do Comphap. Estiveram presentes: Amanda Alvarenga; S6nia Cardoso;

Adriano Vitorino; Mauro Dutra; Ana Paula Fonseca; Fabiana Beltrame;

Daniela Oliveira; Raquel Jardim, Rodrigo Gongalves; Marcus Borges;

Rosangela Silva; Julio Cesar Tomaz e Jos6 Carlos Vieira. A presidente

Amanda desejou boa tarde a todos e informou sobre a reuniSo que ocorreu no

Ministdrio Publico a respeito do livro Viola e Violeiro de Queluz no dia 17

de outubro. Ficou acordado que ap6s alguns ajustes da secretaria de cultura

no processo de contratagd"o, a mesma informar6 ao Minist6rio Priblico at6

17ll2l22 quanto a publicagdo do edital de licitagdo para impressdo do livro.
Ainda com a palavra, Amanda explicou que esteve com a respons6vel pelo

Setor de patrim6nio hist6rico do municipio, a conselheira S6nia Cardoso,

ambas avaliaram as fichas de an6lise da documentagSo do ICMS - cultural do

ano base 2021, exercicio 2023. Faz necess6rio que o conselho proceda a
coregSo de alguns documentos enviados ao Iepha/Mg onde h6 redigido a

denominagSo incorreta de alguns bens protegido pelo municipio. Sendo

assim, faz se saber nessa ata: Em tempo, na ata de nrimero 96 de 16105119 do

Comphic, onde Se 16: "Igreja da Passagem Nossa Senhora da Passagem", L6:

"Igreja de Nossa Senhora da Conceigdo da Passagem do Gag6", conforme de

Decreto Municipal Nol22 de 221 dejunho de 2021. Registra nessa ata que a

denominagdo correta do bem de inscrigSo de nirmero 14 no livro de tombo de

Conselheiro Lafaiete ei Igreja de Santo Ant6nio, conforme Decreto

Municipal N"122 de 22 de junho 2021 que retifica e ratifica o Decreto No 25

de 23104102. Esclarecemos que houve a corregdo da denominagdo do bem no

livro de tombo sem alteragSo do seu nfimero de inscrigdo de tombo. Na ata de

nfmero 96 de 16105l19 do Comphic, onde Se 16: "Coroa de Ouro da Imagem

de Nossa Senhora da ConceigSo", L6: "Coroa de Nossa Senhora da

ConceigSo", conforme Decreto Municipal No 120, de22106121 e InscrigSo no

Livro de Tombo. Dando continuidade aos trabalhos a Presidente do conselho

informou que os Processos de Registro "Festival de Bandas", "Festival de
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Congado" e "Festival de Artes C6nicas" passaram por ava]ia96o e.aprovagdo

do conselho Municipal do Patrimonio Hist6rico, cultural, Artistico e

Paisagistico Comphac, quo se manifestou favor6vel e conclusflo dos

*.r1,Ior, patrim6nio'imaterial de Conselheiro Lafaiete. Tamb6m nessa ata

encontra iegistrado que os Festival de Congado, o Festival de Bandas e o

Festival de Artes cdnicas, ambos bens imateriais de conselheiro Lafaiete

encontram se inscrito de forma manuscritas no Livro de Celebrag6es'

Cumprida a finalidade da reuniflo e nada mais havendo atralat, enceffou-se a

reuni6o. Eu, Sdnia Maria Cardoso, lavre-i a presenfi *" q"%)tda e1aprcyyla,.
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