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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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acesso a tais assuntospor parte dele é estritamente documental. Barbara explicou que essamedida de 11,70 n&ointerfere, pois a chaminé no estava oficialmente tombada. Ela foi tombada
com 15,20 metros de raio para o perimetro de tombamento e essa € a validade. Mario afirmou quea informagaoesta nas atas e a presidente concordou, mas que tal medida nao havia sido aprovadae o Conselho s6 aprovou com a alteracéo da metragem do raio, para ampliar a area protegida.Mario pediu a palavra, com o objetivo de explicar para André, que sera 0 novo liquidante da

CIAB. Afirmou que foi aberto um Processo de tombamento inicial, que foi impugnado e, de
Tepente, esse processo sumiu e surgiu um novo. Esclareceu que essa questao podeser judiciada acritério da empresa, para discutir a legalidade disso, mas que isso nao é uma pretensdo deles. Mas€ a gest&o juridica que se faz da situa¢4o. Afirmou que o dossié de tombamento trata-se dosegundo processo. Rommel afirmou que a ideia era conciliar com 0 Conselho para que o melhorseja feito e a situag4o seja resolvida. Fabiano relembrou que naprimeira tentativa de conciliacao,a CIAB ofereceu uma quantia de R$12.000 (doze mil reais) e que os conselheiros nao aceitaram ovalor, por ser insuficiente para o restauro. Logo, para uma nova forma de conciliacgéo,Rommelinformou a necessidade que os requerentes tem em diminuir o perimetro de tombamento, parafacilitar 0 projeto de loteamento do local € que, como a pretens&o nao

é

judicializar, mas simfazer o melhor, os préprios requerentes buscaram o melhor profissional da érea para o restauro dachaminé. Barbara informou que sobre as medidas do perimetro, 0 Conselho, através de opinidestécnicas de arquitetos, como Rafael Saldanha e Carolina Moreira, calculou e entendeu que, por |quest6es de protegao, a medida de 15,20 era ideal, até mesmo para a futura construgao da praca.Barbara ainda explicou que considera algo complicado, alterar o perimetro de tombamento, 'principalmente diminuindo sua drea e afirmou que sera necessdério um parecer técnico da
_consultora e arquiteta Carolina Moreira. A presidente ainda salientou que cabe um parecer doproprio IEPHA sobre a questao. Joyce ainda abriu o dossié e expos para todos do quese tratava 0 |

perimetro de tombamento e explicou que, ao se tombar, foi justificada a metragem. Questionouse© interesse dos requerentes em diminuir tal perimetro trata-se de questdes de valores. Fabiano’esclareceu que, devido a sua localizagao e por ser uma area circular, o perimetro protegidoalteraa proposta de loteamento que os requerentes pretendem fazer na area na antiga fabrica, uma vez
que o plano diretor da cidade contém muitas exigéncias. Assim, segundo Fabiano, a diminuicao

*

do raio do perimetro de 15,20 para 11,70 ajudaria muito em seu futuro projeto. Assim, a diferenca ,

de metragem contribuiria para mais um lote, que significaria valor para investir na restaurac4o e
na praca. A presidente disse que entende, mas que espera que os requerentes também entendam.Informou que, para o acordo, é mais facil o Conselho aprovar um auxilio financeiro paracontribuir para a restaurag4o, uma vez que o valor € alto. Fabiano explicou que se o Conselho
aprovar contribuir com o aluguel do andaime, ja seria uma ajuda. Barbara esclareceu que, sobre operimetro, 0 Conselho consultara especialistas como IEPHA e Carolina Moreira. Naoobstante,sobre os valores, explicou que os conselheiros seguem um plano de aplicacao, e tal gasto naoestava previsto, mas o Conselho pode analisar a aprovagao, uma vez que a protegdo do bem é de :

interesse dos conselheiros e da comunidade. Mario afirmou que a préxima audiéncia serArealizada dia sete de junho e que o ideal é que a CIABeo Municipio, bem como o Conselho’chegassem a um acordo até a data, A presidente sugeriu que a melhor maneira é 0 Conselho .

aprovar um investimento e contribuir para a restauracao. A conselheira Glaucia questionou sobreo valor, e Fabiano respondeu que a contratacao da plataforma ja ajudaria. Rodrigo perguntou se 0
*

investimento substituiria a redu¢4o do perimetro. Fabiano afirmou queo ideal é a reducdo, mas
que se naofor possivel, o auxilio financeiro para a restaura¢ao contribuird. Mario expés que seriabom algum membro do Conselho participar da audiéncia, no dia sete de junho

e

a presidentedisse que nao foi oficiada quanto a isso. Rodrigo aconselhou para que a presidente consulte o
tJuridico da Prefeitura. Joyce questionouse o investimento for aprovado, ou mesmo a diminuigaodo perimetro, 0 acordo citado noinicio da reuniao seguiria. Os requerentes afirmaram que sim. |

Os conselheiros concordaram com

o

investimento Por unanimidade e afirmaram quesolicitariamum parecer técnico sobre a questo de alteragao do perimetro de tombamento. A presidente



.
concluiu que de uma forma ou de outra, a situago sera resolvida. Rodrigo se ofereceu em

_ Municipio, o blindex é complexo pois, se quebrar, demorara a ser substituido e nao temos

participar da audiéncia de junho. Os requerentes agradeceram e se retiraram. Em seguida, a

préximapauta tratada foi a andlise de um investimento no prédio do Museu Ferroviario. Barbara 7
explicou que um dosprincipais investimentos previstos para o ano é a revitalizagdo e restauracao
da Biquinha, como aprovado no plano de aplicac&o. Informou aos conselheiros que a Biquinha
esta na fase de elaborac&o dos projetos complementares. Nao obstante, afirmou que, sendo 7
positiva, a licitagao da obra sera iniciada por volta apenas de setembro. Logo, como os _
pagamentos sao feitos parceladamente, provavelmente os duzentos mil a serem gasto no ano, nao

seraio pagos a tempo. A partir disso, Barbara explicou que ano passado,0 focofoi a Locomotiva e
™

. a contratagaio de musedlogas para o Museu Ferroviario, que inclusive esta bem encaminhado. —

Todavia, o prédio do museu nao encontra-se em situago para abertura do museu. Segundo a

presidente, em 2018, foi executada uma obra na estrutura que acabou prejudicandoo teto e, hoje, 7

a estrutura foi tomada por infiltragdes, mofo, e outros prejuizos. Apesar da Prefeitura solicitar a

reparaco, a empresa n&o atendeu e é necessario tomar providéncias. Joyce afirmou que

conversou com a equipe da Secretaria de Cultura e, devido a dificuldade em acionar a empresa, ™

sugeriu que a Secretaria contrate a empresa licitada atualmente, que ja tem experiéncia em bens

tombados, uma vez que foi a mesma que restaurou o coreto da Vila Militar. Tal empresa ficaria

responsavel por consertar todos os problemas e reformar a estrutura com nova pintura e tudo 0 =

que for necessario para adaptar as necessidades do museu. Barbara informou que o gasto pode
sair do FUMPAC, uma vez que o prédio encontra-se em perimetro de tombamento, uma vez que

a Praca Olegario Maciel é tombada, além de que a propria locomotiva, bem tombado, é a peca —

principal do museu a ser reaberto. Sem a estrutura adequada do prédio, 0 museu continuara

fechado e o acesso 4 Maria Fumaga, recém restaurada, também. A presidente informou que

algumas adapta¢6es sugeridas pela musedlogaserao efetuadas. Uma delas € a substituigao da cor
_

da grade, que hoje é verde e pretende-se pintd-la de um tom mais neutro. Os conselheiros

indicaram trocar por blindex, mas Barbara e Joyce explicou que, pela gestéo ser realizada pelo
=

=

ninguém para realizar a limpeza. A presidente ainda afirmou queo local € utilizado como praga

de eventos e muitas pessoas marcam presenga nas festas, 0 que representa um risco. Barbara =

sugeriu deixar a questo para depois da abertura do Museu, para que todos pudessem analisar e

avaliar como sera a relacao da populacdo com o mesmo. A presidente explicou a todos que a

abertura do museu é esperada para o mésde janeiro e que a Secretaria esta trabalhando para isso. &

A conselheira Glaucia questionou sobre 0 Museu da Cidade e Barbara informou queeste sera o

segundotrabalho das musedlogas. Informou que o gasto para a estrutura do Museu Ferrovidrio €

previsto para cerca de R$70.000 (setenta mil reais). Questionou aos conselheiros, que aprovaram

© investimento por unanimidade. Ao final, Rodrigo perguntou sobre o local a ser instalado o

Museu da Cidade, e foi informado que seria no antigo Clube Social. Os conselheiros ficaram ©

satisfeitos com a escolha do local, que é um espaco de memoria da cidade. 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. -
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Ata da 148° (centésima quadragésima oitava) reunido ordinéria do Conselho Consultivo e

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

realizada aos vinte e cinco dias do més de maio de dois mil e vinte e dois. A reuniao foi realizada

presencialmente, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Maria Conceic¢&oDel Duca,
150, bairro Jaragua, Bom Despacho. A reuniao foi coordenada pela presidente Joyce Jaciara

|

Chaves Soares, e contou com a participagao 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). Todos os conselheiros foram informados °

através do grupo do Conselho no Whatsapp, sobre a data, horario e as pautas da reuniao, que
|

foram: Respostas aos representantes da CIAB sobre possibilidade de alteragao no perimetro de
tombamento da Chaminé, bem tombado do municipio. A reuniao foi iniciada pela presidente, que

'

cumprimentou e apresentou todos que estavam presentes. Em seguida, informou que na ultima
reunido ficou combinado que os membros do setor do patrim6niocultural solicitariam orientagdes
acerca da possibilidade. Através disto, foi consultado ao IEPHA, bem como a consultora e .

arquiteta do Patriménio Cultural, Carolina Moreira. A partir disso, Barbara expds que o IEPHA
nao pddeorientar sobre tal quesito, uma vez que cabe ao Conselho Municipal deliberar sobre os

|

bens tombados em esfera municipal. Nao obstante, a equipe técnica do IEPHA, através de contato

telefonico, advertiu que aose tratar de alteracio em perimetros de protegdo, deve-se levar em

conta apenas a valorizacéo do bem. Ademais, foi informado que, em tombamentos estaduais,
alteragdes do mesmo cardter no sio comuns. A consultora Carolina apresentou um parecer
técnico que foi lido na reuniao para os conselheiros. No parecer salientou a legalidade do
tombamento da chaminé, e exp6s que, quando o mesmo foi realizado, foi seguida uma nota

técnica emitida pelo Ministério Publico que indicava que o tombamento deveria abranger toda a

edificagéo da antiga fabrica, a vila operdria e a chaminé. Desta forma, ao se realizar o

tombamento, somente foi protegida a chaminé, por op¢do do Conselho. E a vila operdria entrou

na protecdo do perimetro de entorno. No parecer, a consultora justificou que o perimetro de
tombamento foi definido por questdes de visibilidade, pela possibilidade de construgao de uma

praga e outros requisitos necessarios para manter a proteg&o da chaminé. Ao final, o parecer
conclui: “Levando em conta a tendéncia a substituico das edificacdes nas proximidades da

antiga Companhia Industrial Alianga Bondespachense e adensamento com verticalizagao das
areas contiguas ao entorno, acredita-se que a circunferéncia delimitada para o perimetro de

tombamento nao poder ser alterada, sendo que, o Conselho Municipal do Patriménio Cultural

legitimoua area tombada para assegurar que o bem cultural tenha sua integridade fisica garantida
para fins de preservagao (...)”. Todavia, a consultora salientou que cabe ao Conselho decidir
sobre a possibilidade de alteragao. A partir do exposto, Barbara abriu para a votaco mediante o

que ficou debatido em reuniao anterior: os conselheiros deliberariam se aprovariam

a

alteracdio do

perimetro, ou se aprovavam um possivel investimento em parte da restauraco da chaminé. A

presidente destacou que Carolina Moreira acompanhoutodo 0 tramite de tombamento da chaminé
€ seu posicionamento é seguro. Ademais, afirmou que diante o posicionamento do IEPHA,
acredita-se que tal alterago nao causaria beneficios para o bem. A conselheira Glaucia afirmou
estar de acordo com o parecer e votou contréria a diminuigao do perimetro e favoravel ao

investimento em parte da restauracdo. Barbara, Rodrigo, e Mateus também votaram contrario a

diminuigaéo do perimetro e favoravel ao investimento em parte da restauracio. Assim, a

possibilidade de alteracao foi indeferida pelos conselheiros. Em seguida,a presidente informoua
proxima pauta, que se tratava de andlise de alteraco em projeto na obra proximaa Paineira da
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