
informasse ao setor do Patriménio Cultural, quais as necessidades da Banda. Ademais, a

presidente ainda requereu que o conselheiro informasse ao comandante que é de nosso interesse
~

investir na restauracdo do antigo agougue, gueinclusive ja foi aprovada pelo conselho. Todavia, 0

_Batalhao ainda nao se manifestou e a estrutura esta bem debilitada. O conselheiro afirmou que

tomara as devidas providéncias. Seguindo, Barbara informou que foi separado um valor de

"

R$20.000,00 (vinte mil reais) para revitalizagao da Cruz do Monte, uma vez quetrata-se de um

bem inventariado no municipio. Por fim, R$5.000,00 (cinco milreais) destinados a investimento

e salvaguarda no modo defazer o biscoito de queijo e demais quitandas que se configuram como

patrim6nio cultural. A conselheira Maria das Gragas questionou sobre o andamento do dossié da

Lingua da Tabatinga. Carolina Moreira, arquiteta e consultora do patriménio cultural, afirmou

que a equipe dela ja esté pesquisando sobre a lingua e que 0 dossié sera finalizado nofinal de

fevereiro de 2022. A conselheira Glaucia questionou se nao ha necessidade em adquirir um data

show e equipamentos de Audio, e Barbara informou que o setor ja possui um data show. E a

presidente informou que foi comprada uma caixa de som para os eventos da Cultura. A presidente

questionou sobre a aprovagao do Conselho, que aprovou 0 plano deaplicag&o por unanimidade.

Aofinal, a conselheira Maria das Gragassolicitou que 0 setor, juntamente ao Conselho, pensasse

em algum investimento na Festa de Sao Benedito, que acontece na Tabatinga, e esta relacionada 4

Festa do Reinado. A presidente informou que a Secretaria poderia contribuir-com a Festa no

proximo ano, através de algum auxilio na contratac4o de som, iluminag¢ao, entre outros. Nada

mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Barbara Silva Freitas, e assinada por

todos os presentes acima nominados e referenciados.

Membros Titulares

Joyce Jaciara Chaves Soares

Barbara Silva Freitas

Roberta Fabiana Neves 2.
Kew.

Rodrigo Machado

Glaucia Luany Neto

Membros Suplentes

Maria das Gracas Epifanio da Silva

Juliano Pires

Ata da 146° (centésima quadragésima sexta) reuniio ordinaria do Conselho Consultivo

Deliberativo Municipal do Patriménio Cultural do municipio de Bom Despacho, Minas Gerais,

realizada aos trés dias do més de marco de dois mil e vinte e dois. A reuniao foi realizada

presencialmente, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Maria Concei¢ao Del Duca,

150, bairro Jaragué, Bom Despacho. A reunido foi coordenada pela presidente Joyce Jaciara

Chaves Soares, e contou com

a

participac4o dos seguintes membros: Joyce Jaciara Chaves Soares

(titular), Barbara Silva Freitas (titular), Mateus Couto Batista (titular), Rodrigo Machado (titular),

Glaucia Luany Neto (titular), Maria das Gragas Epifanio da Silva (suplente), Juliano Pires

(suplente). Todos os conselheiros foram informados através do grupo do Conselho no Whatsapp,

sobre a data, horario e as pautas da reuniao, que foram: Andlise de intervengdo no entorno da

Biquinha; andlise de investimento na Banda Militar; aprovagdo de investimentos pare

elaboragdo dos trabalhos referentes ao ICMS; apresentacGofinal do projeto de revitalizagao 4
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Biquinha; andlise de contratagdo de projetos para revitalizagao da Biquinha.A reuniao foi

iniciada pela presidente, que cumprimentou os presentes e informou sobre a questéo da

intervencAo no entorno da Biquinha. Apresentou 0 projeto a todos e demonstrou que 0 mesmo se

trata de substituigdo de janelas, duas janelas comuns e duas janelas basculante. Os conselheiros

analisaram a projeto apresentado. Barbara afirmou que, em sua visio, a alteracfo nado causava .

descaracterizacéo nem representava nenhum dano ao patrim6énio cultural. Apds deliberar, o

Conselho aprovou por unanimidade a substituig&o das janelas e solicitou aos proprietarios do

imével que sanassem a problema causado por um encanamento na residéncia, que prejudica

o

,

grafite elaborado na Biquinha. Em seguida, a segunda pauta analisada foi sobre os investimentos

solicitados pela Banda de Musica do Sétimo Batalhao. A presidente apresentou o projeto e
|

explicou que a Banda solicitou a aquisic¢fo de 11 (onze) instrumentos e equipamentos de som e—
audio com o intuito de potencializar a atuacfio da Banda na cidade, uma vez que os musicos

objetivam reativar a Jazz Band e diversificar 0 repertério apresentado. Mateus Couto questionou
—

quais foram os instrumentos solicitados, e a conselheira Barbara informou e apresentou que 0
—

valor informado nos orgamentos era de aproximadamente R$20.000,00 (vinte mil reais). A partir
disso, os conselheiros analisaram e aprovaram o investimento por unanimidade. A proxima pauta —

apresentada foi sobre investimentos para execugfio dostrabalhos referentes ao ICMS Patriménio

Cultural. A presidente expés que a equipe responsavel pela elaboragdo e execucao dostrabalhos-
no conta com todos os materiais necessarios, sendo o computador o maior problema, pois nao ha -

um notebook a disposigao dos servidores que, por isso, tem que levar os proprios materiais para

os trabalhos de educac&o e difusdo patrimonial. Joyce explicou que a servidora Cecilia é

responsavel pelas midias da Secretaria, mas muitas vezes nfo consegue editar um video, porque ,

nao tem um computador disponivel, da mesma forma a conselheira e servidora Barbara que, ao

realizar oficinas e palestras, tem que levar computador pessoal. Assim, a presidente solicitou
'

autorizagfo. para investir um valor aproximado de R$9.200,00 (nove mil e duzentos reais) para a
|

aquisi¢ao de dois computadores modelo notebook. Os conselheiros aprovaram o investimento por

unanimidade. Em seguida, a presidente expds 0 projeto arquiteténico final da Biquinha, com as
*

alteracgSes solicitadas pelo conselho, a saber, a mudanga da muro que havia sido imserido na

escadaria. Foi exposto que o muro deu lugar a uma mureta escalonada de contengao. Os
;

conselheiros aprovaram por unanimidade o projeto arquiteténico. Ao final, foi deliberado sobre a -

possivel contratag&o dos demais projetos para a revitalizagaéo da Biquinha. Barbara explicou que

faltam projetos luminotécnico, estrutural, entre outros que seriam de responsabilidade da~

Secretaria Municipal de Obras. Todavia, ao solicitar ao setor os projetos, o responsavel informou .

que nao conseguiria executar em carater de urgéncia e, tendo em vista que o inicio das obras é

urgente, uma vez que, por se tratar de ano eleitoral, apds 0 més de agosto, a Prefeitura nado podera
°

mais contratar. Barbara ainda informou que o valor dos projetos sera de, aproximadamente, .

R$11.000,00 (onze mil reais). A partir do exposto, os conselheiros deliberaram e aprovaram o

investimento por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim,
°

Barbara Silva Freitas, e assinada por todos os presentes acima nominados e referenciades.
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Ata da 147° (centésima quadragésima sétima) reunido ordinéria do Conselho Consultivo e

Deliberativo Municipal do Patriménio Cultural do municipio de Bom Despacho, Minas Gerais.
realizada aos quatro dias do més de abril de dois mil e vinte e dois. A reuniao foi realizada

presencialmente, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Maria Conceigao Del Duca,
150, bairro Jaragu4, Bom Despacho. A reuniao foi coordenada pela presidente Joyce Jaciara
Chaves Soares, e contou com

a

participacao dos seguintes membros: Joyce Jaciara Chaves Soares
(titular), Barbara Silva Freitas (titular), Mateus Couto Batista (titular), Rodrigo Machado (titular),
Glaucia Luany Neto (titular), Juliano Pires (suplente) e representantes da CIAB, Fabiano Vaz,
Rommel Pimenta, Mario Handam, e André. Todos os conselheiros foram informados através do

grupo do Conselho no Whatsapp,sobre a data, hordrio e as pautas da reuniao, que foram: Andlise
de acordo com requerentes da CIAB, andlise de investimento no Museu Ferrovidrio. A reuni3o
foi iniciada pela presidente, que cumprimentou e apresentou todos que estavam presentes. Em

seguida, pediu que os requerentes da CIAB iniciassem a fala. Fabiano Vaz apresentou ao

Conselho um orgamento para restaurago da Chaminé, da empresa W.O. Servigos Técnicos, que
€ especializada em recuperacdo de chaminés. A referida empresa apresentou uma proposta de
servigo que contempla demolicao de parte trincada no topo da chaminé; reconstrucdo da parte
demolida em forma de rotos com cinta de concreto embutida, para refor¢goda parede no topo da
chaminé; rejunte das trincas existentes na parede da chaminé; tapar os buracos existentes na

parede da chaminé; fechar o topo da chaminé com laje; instalar um para-raio e sinaleiro
luminoso; lavar toda a chaminé com aguapressurizada: colocar 15 cintas metélicas para conter

avan¢o das trincas na chaminé, sendo 1 cinta a cada 2 mt. equidistante. Em seguida, apés os

conselheiros analisarem a proposta de servico, a presidente relembrou o que ficou acordado na

ultima reuniao com os requerentes: que os mesmos entregariam a chaminé restaurada, com praca
no entorno preparada para memorial e um acesso ao bem, para a populacao. A partir dai, a

Prefeitura se responsabilizaria pela Chaminé. Joyce ainda informou que foi indicado um

restaurador, Wagner Matias, graduado pela FAOP e especialista em restauragéo de bens
tombados. Nao obstante, Fabiano afirmou que o valor orgado por Wagner foi muito alto e, por
isso, procuraram outro profissional da area, que apresentou a proposta de servi¢o a ser executada.
Segundo os requerentes, a empresa W.O. é uma das melhores do mercado na4rea de restauro de
chaminés. A conselheira Barbara questionou sobre o material a ser utilizado na laje e Fabiano
informou que sera concreto, diferente a fibra de vidro, material que foi proposto por Wagner
Matias. Informou ainda que Osvaldo Ribeiro, o profissional da empresa W.O, propés a

construcao de uma coroa, elemento queexistia no topo da torre, mas que foi demolida em 1997.
Segundo Fabiano, a coroa é um dos elementos essenciais de sustentacéo de chaminés. Barbara
questionouse o profissional ja executou trabalhos em bens tombados, e Fabiano afirmou que sim.
A conselheira questionou se, com a demoligao daparte trincada, a chaminé perderiaaltimetria, é
Fabiano informou que nao, que a parte demolida sera reconstruida. A presidente questionou
quanto da chaminé seria demolido, uma vez que a rachadura é extensa, mas que

a

parte critica
encontra-se apenas no topo. Fabiano informou que sera demolida apenas a parte mais critica e

queos tijolos que necessitarem, serao substituidos. Fabiano informou que os valores da proposta
nao foram fechados, mas que a obra naosera barata e. por isso, pediu ajuda do Conselho, com

uma troca. Questionou sobre o porqué do perimetro de tombamento ter sido alterado de 11,70
para 15,20 metros de raio. Joyce afirmou que nao entende como os requerentes tiveram acesso a

tal informacdo, uma vez que o dossié nao estava aprovado e estava em faseinterna de andlise4O
advogado Mario Handam afirmou quetais informagGes encontram-se nas atas, e retificou que o
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