PARECER CONCLUSIVO

A Praça João Moreira de Souza, Conjunto Paisagístico localizado na Quadra
formada pelas Ruas 102 e 104 e Avenidas 109 e 111, configura-se como um bem
cultural, integrante de uma ambiência, que está na vida e memória dos moradores da
cidade de Capinópolis. Este espaço público é possui vários equipamentos para o
descanso e lazer da população como bancos, chafariz e um coreto, que foi e ainda é
palco para vários momentos da vida comunitária e pessoal dos moradores. Nesse espaço
acontecia os encontros e passeios no século XX. A partir do século XI os passeios, na
praça diminuíram em função da evolução dos meios de comunicação virtuais, como a
internet. Mas, mesmo assim, a Praça João Moreira de Souza é local consagrado na
memória local e até regional. Toda a comunidade não só do entorno, mas também de
todo o município há muito tempo se identifica com esse espaço e têm-no na memória.
Somos, enquanto gestores, do Patrimônio Cultural da cidade de Capinópolis,
favoráveis ao tombamento da Praça João Moreira de Souza, para que possa ser
reconhecido e constituído como Patrimônio Cultural de Capinópolis.
As informações documentais, contidas neste dossiê, dão toda a tranquilidade
e certeza para que o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural aprove o seu
tombamento. Há informações bastantes para uma conclusão favorável ao seu
tombamento.
O histórico do município e o histórico da Praça estão dialogando sobre a
evolução urbana da cidade, sendo a praça, nesse contexto, de suma importância, pois
após sua construção como local de passeio, o setor urbano teve uma nova mobilidade.
Foi um espaço reclamado pela população e atendido pelo Poder Público Municipal. Sua
inauguração foi marcada com muita festividade. É um espaço público, sem restrição de
visita, com uma importante paisagem natural, que, além de trazer melhor qualidade de
vida para a população, proporciona a realização e o desenvolvimento de atividades
culturais.
O presente dossiê traz farta documentação iconográfica e cartográfica,
elaborados por uma equipe técnica qualificada, que registra a atual localização e
situação da praça para consulta.
Neste dossiê, ainda, estão contidas diretrizes de intervenção e plano de gestão,
que garantirão sua integridade física para a preservação da identidade e memória local.
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