
PREFE,I'TURA DE CONSELHIIIRO LAT'AI ETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ATA N" 0l (uM) Do coNSELHo MUNrcrpAL DE IATRIMONIo HISToRICo E
CULTURAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE * COMPHAP . BIENIO 202212024.

Aos dois dias do m6s de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, ds dezessete horas, no
Centro Cultural Solar do Bar6o de Suassui, em Conselheiro Lafaiete, reuniram-se os

membros titulares e suplentes para primeira reunido do novo Conselho Municipal de

Preservagdo do Patrim6nio Hist6rico, Cultural, Artistico e Paisagistico - COMPHAP,
bidnio 202212024. Estiveram presentes Amanda Guimaries Alvarenga; Suplente: S6nia
Maria Cardoso. Andrda Lopes de Freitas; Suplente: Marcus Gongalves Euclydes Borges.
Jrilio Cesar Tomaz; Titular: Luiz Rafael Vitorete; Titular: Jos6 Carlos Vieira; Suplente:
Mauro Dutra de Faria. Titular: Raquel M. Jardim; Suplente: Adriano Luiz Vitorino de

Souza. Suplente: Rodrigo Estevan Alves Gongalves. Suplente: Ana Paula Arruda Fonseca.

Aberta a sessdo a conselheira S6nia falou da demanda que os novos membros do
COMPHAP, possui, visto que o conselho ficou quase 4 meses sem atividades, esperando a

nova Lei ser aprovada pela Cdmara Municipal. Sendo assim, foi votado e registrado nessa

ata pelos membros presente, que as conselheiras Amanda Alvarenga e S6nia Cardoso
ficaram a frente do COMPHAP como Presidente Interina e Secretaria do conselho,
respectivamente, at6 a data de 31 de dezembro. Ficou acordados pelos presentes que o
conselho ir6 reunir nas quartas - feiras, sendo nas 2u e 4u dos meses no hor6rio de 15:00
horas. O conselho reunir6 de forma extraordin6ria na segunda feira dia cinco de setembro
paratratar sobre os valores apagu do restauro do bem tombado Casa de Cultura "Gabriela
Mendonga". A presidente de forma online encaminhar6 os documentos dos aditivos da
Casa de Cultura, para que os conselheiros possam analisar e ter conhecimento para reunido
extraordindria. O conselheiro Mauro pediu que quando houver votagdo seja registrado na
ata de forma individual o voto do conselheiro. Cumprida a finalidade da reuniEo e nada
mais havendo a tratar, encerrou-se a reunido. Eu, S6nia Maria Cardoso, layrei a wr*sgdA,.
ataque,lidaeup,ouudu,ser6pormimassinadaepelosdemaispresentes.w0*.R
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