Ata da 27ª (vigésima sétima) reunião ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio
Cultural de Capinópolis
Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), às 15:00 h
(quinze horas), na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
localizada à Rua Noventa e Nove, nº 763 (setecentos e sessenta e três), Centro, reuniuse o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural com as seguintes pessoas presentes:
Iracilda Pereira Duarte, Júlia Vieira Alvarenga, Maria Zélia Cruz e Dr. Janeir Parreira.
Nesta reunião foi apresentada a Diretora Municipal de Cultura Queli Franco, a qual se
fez presente e recebeu as boas vindas do conselho. Estavam presentes também o
Secretário Municipal de Obras Gilson Nunes Zanotto, a Secretária Municipal de
Planejamento Lussane Priscinoti e o historiador Cláudio Scarparo, que presta assessoria
ao Município. Nesta reunião o Conselho aprovou por unanimidade a reforma dos
banheiros na Praça João Moreira de Souza, para o uso público nas festividades do
carnaval com monitoramento. O Secretário Gilson Nunes disse que os banheiros serão
reformados e serão monitorados por vigilância pessoal na Praça. Foram apresentadas
pelo Dr. Janeir Parreira duas indicações da vereadora Neide Aparecida para a instalação
de parque infantil e de internet Wi- Fi na Praça para o lazer e entretenimento das
famílias e crianças. O pedido foi recebido e será analisado pelo Conselho, que dará o
seu parecer. O Secretário Municipal de Obras esclareceu ao Conselho a sua disposição
e vontade de reformar e dar uma atenção especial aos bens culturais do Município, o
que foi bem recebido pelo Conselho. A membra Iracilda, que também é gestora
municipal para a educação e cultura expôs um plano de educação para o patrimônio, que
envolverá os servidores municipais para a divulgação dos bens culturais tombados e
inventariados no município, para conhecimento e ações que visem proteger a resgatar a
identidade do cidadão com relação a sua cidade. A Presidente do Conselho Júlia Vieira
ressaltou a importância da vigilância na Praça, para a segurança do cidadão e
manutenção do bem cultural. A Secretária Lussane observou para a acessibilidade, a
segurança e o paisagismo, que fazem da Praça João Moreira de Souza uma das mais
bonitas da região. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Departamento de
Cultura irão realizar ações educativas na semana de carnaval para que o folião conheça
e preserve a Praça, que é um bem tombado como patrimônio cultural de Capinópolis
Não tendo mais assunto a tratar, encerrou a reunião às 16:30 h (dezesseis horas e trinta
minutos) e eu, secretária, Franciele Bisinoto da Silva lavrei e digitei a presente ata, que
após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes.

Ata da 28ª (vigésima oitava) reunião ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio
Cultural de Capinópolis
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e dezessete), às 15:00 h
(quinze horas), na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
localizada à Rua Noventa e Nove, nº 763 (setecentos e sessenta e três), Centro, reuniuse o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural com as seguintes pessoas presentes:
Iracilda Pereira Duarte, Zoraine Rezende, Júlia Vieira Alvarenga, Maria Zélia Cruz e
Dr. Janeir Parreira. A presidente iniciou agradecendo a Deus pela reunião e a presença
dos conselheiros. Passou a palavra para a diretora do Departamento de Cultura Queli
Franco, que avisou para a 7ª Rodada do Patrimônio Cultural, que acontecerá no dia 25
de maio, cuja presença é importante e conta pontos para o ICMS Cultural. A presidente
Júlia Vieira Alvarenga solicitou a retificação do nome do “Salão de Eventos
Educacional João Felippe” para “Salão de Eventos Educacionais João Felippe”. Após
essa ressalva, a reunião seguiu a pauta, sendo a primeira sobre o Inventário do
Aeroporto. A equipe de Patrimônio Cultural fez um relatório da visita ao Aeroporto da
cidade, cujo usuário alegou ser dele o imóvel. O conselheiro Dr. Janeir Parreira disse
que o Aeroporto é do município e que foi ele próprio que conseguiu a liberação do
mesmo junto ao DAC (Departamento de Aviação Civil), na gestão do Governador do
Estado de Minas Gerais Rondon Pacheco, entre 1968 e 1970. A equipe ficou de
averiguar a situação do imóvel. Em seguida, a Diretora do Departamento de Cultura
Queli Franco falou sobre a importância dos inventários do Patrimônio Imaterial. Disse
ter várias benzedeiras na cidade, que precisam ser registradas. O historiador Cláudio
Scarparo Silva disse sobre a possibilidade de inventariar e indicar para tombamento um
dos tratores mais antigos da cidade, localizado na Fazenda Ideal. Foi falado ainda, pela
Diretora Queli Franco dos trabalhos de Educação Patrimonial, que começarão em breve.
Também foi pedido pela presidente do Conselho um ofício para restauração da caixa
d’água em forma de xícara, bem cultural inventariado. Não tendo mais assunto a tratar,
encerrou a reunião às 16:30 h (dezesseis horas e trinta minutos) e eu, secretária,
Franciele Bisinoto da Silva lavrei e digitei a presente ata, que após lida e aprovada foi
assinada por todos os presentes.

Ata da 29ª (vigésima nona) reunião ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio
Cultural de Capinópolis
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete), às 15:00 h
(quinze horas), na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
localizada à Rua Noventa e Nove, nº 763 (setecentos e sessenta e três), Centro, reuniuse o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural com as seguintes pessoas presentes:
Iracilda Pereira Duarte, Zoraine Rezende, Júlia Vieira Alvarenga, Maria Zélia Cruz,
José Faustino Neto e Dr. Janeir Parreira. A presidente iniciou agradecendo a Deus pela
reunião e a presença dos conselheiros. Leu a pauta da reunião que é direcionada para a
questão do dia do aniversário da cidade de Capinópolis. A presidente disse que há
discordância quanto ao número de anos de emancipação da cidade, que está
comemorando 53 anos, mas há quem discorda. O membro Dr. Janeir Parreira explicou
que o ano de criação do município foi 12 (doze) de dezembro de 1953 (mil novecentos e
cinquenta e três), que passou a vigorar no dia 1º (primeiro) de janeiro de 1954 (mil
novecentos e cinquenta e quatro). Os membros Valdair, Queli, Janeir, Júlia e José
Faustino concordaram em se manter os anos de comemoração do dia da cidade. A
Diretora de Cultura e membra do Conselho Queli Franco achou oportuna e importante a
reunião porque trouxe debate e conhecimento sobre a história da cidade. Na
oportunidade foi doado ao Conselho Municipal do Patrimônio Cultural pelo Dr. Janeir
Parreira 1 (uma) flâmula do ano de 1954 (mil novecentos e cinquenta e quatro) o
volume XXIV (vigésimo quarto) da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros do IBGE,
cópia da ata de instalação do município, cópia do discurso de instalação da comarca e
cópia de instalação do Cartório do Registro Civil de Capinópolis. O membro Valdair
Bernardeli doou vários documentos referentes a criação do Município de Capinópolis.
Não tendo mais assunto a tratar, encerrou a reunião às 16:30 h (dezesseis horas e trinta
minutos) e eu, secretária, Queli Franco lavrei e digitei a presente ata, que após lida e
aprovada foi assinada por todos os presentes.

Ata da 30ª (Trigésima) reunião ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural
de Capinópolis e ATA DE POSSE
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2017 (dois mil e dezessete), às 15:00 h
(quinze horas), na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
localizada à Rua Noventa e Nove, nº 763 (setecentos e sessenta e três), Centro, reuniuse o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural com as seguintes pessoas presentes:
Iracilda Pereira Duarte, Zoraine Rezende, Júlia Vieira Alvarenga, Maria Zélia Cruz,
José Faustino Neto e Dr. Janeir Parreira de Lima, Eliene Garcia de Medeiros, Maria
Helena Ferreira Fellipe, Queli Franco de Oliveira e Valdair Benardeli. Estavam
presentes, também, o prefeito municipal Cleidimar Zanotto e o historiador Cláudio
Scarparo Silva. A presidente iniciou agradecendo a Deus pela reunião e a presença dos
membros e suplentes que irão ser empossados. Disse que é um trabalho voluntário, mas
de grande relevância para o município de Capinópolis. Em seguida passou a palavra
para a Secretária Municipal de Educação e Cultura Iracilda Pereira Duarte, que
discorreu sobre os trabalhos de proteção do patrimônio cultural da cidade, importante
para a preservação da memória local. Após, a palavra foi passada para o prefeito
municipal Cleidimar Zanotto, que agradeceu os novos conselheiros, dizendo que o
município de Capinópolis reconhece o seu trabalho voluntário, desejando boa sorte e
sucesso nesta nova etapa de trabalho, empossou os membros e suplentes do Conselho
Municipal do Patrimônio Cultural de Capinópolis. Em seguida, passou a palavra para a
Secretária Municipal de Educação e Cultura Iracilda, que procedeu à votação do
Presidente e Secretário. Foram escolhidos, por aclamação, o Presidente Júlia Vieira
Alvarenga e como Secretária Queli Franco de Oliveira. A presidente agradeceu a
confiança dos demais conselheiros e deseja a todos um ótimo trabalho. Em seguida,
passou a palavra para o membro Zoraine Rezende, que disse que os trabalhos de
proteção do patrimônio cultural estão de acordo com a nova Deliberação do Iepha, que
será repassada para os conselheiros. O município está realizando os inventários de bens
culturais na zona rural e, neste ano, participando da Jornada Mineira do Patrimônio
Cultural, que será na próxima sexta feira, dia 25 (vinte e cinco) e convidou a todos os
presentes para participar. Queli Franco, que também é diretora de cultura, disse que o
executivo municipal está de acordo em que seja repassado para o Fundo Municipal do
Patrimônio Cultural o repasse do ICMS Patrimônio Cultural. Não tendo mais assunto a
tratar, encerrou a reunião às 16:30 h (dezesseis horas e trinta minutos) e eu, secretária,
Queli Franco lavrei e digitei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por
todos os presentes.

Ata da 31ª (Trigésima Primeira) reunião ordinária do Conselho Municipal do
Patrimônio Cultural de Capinópolis
Aos 15 (quinze) dias do mês de outubro de 2017 (dois mil e dezessete), às 15:00 h
(quinze horas), na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
localizada à Rua Noventa e Nove, nº 763 (setecentos e sessenta e três), Centro, reuniuse o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural com as seguintes pessoas presentes:
Iracilda Pereira Duarte, Zoraine Rezende, Júlia Vieira Alvarenga, e Dr. Janeir Parreira
de Lima, Eliene Garcia de Medeiros, Queli Franco de Oliveira e Valdair Benardeli.
Estavam presentes, também, o historiador Cláudio Scarparo Silva e a Secretária
Municipal de Planejamento a arquiteta Lussane Priscinotti. A presidente iniciou
agradecendo a Deus pela reunião e a presença dos membros. Disse que a pauta da
reunião é a reforma da Praça João Moreira de Souza, bem cultural tombado pelo
município de Capinópolis. Passou a palavra para a Secretária Municipal de
Planejamento a arquiteta Lussane Priscinoti, que falou que a praça está sendo
frequentada por usuários de drogas, que tem tornado o ambiente perigoso,
principalmente à noite e que, uma das mudanças será a poda de várias árvores de grande
porte e a troca da iluminação para que a praça fique bem mais clara durante a noite.
Disse também que algumas árvores, com suas raízes tem provocado rachaduras e
danificado o piso da praça. Tais árvores serão retiradas em outras serão colocadas. O
paisagismo, segundo Lussane, será mudado para dar mais visibilidade e mais segurança
para os frequentadores da praça e para a conservação do piso. O membro Dr. Janeir
Parreira disse que está de acordo com a mudança, pois a vontade do conselho é que as
ações do município sejam para a preservação dos bens culturais. Não tendo mais
assunto a tratar, encerrou a reunião às 16:30 h (dezesseis horas e trinta minutos) e eu,
secretária, Queli Franco lavrei e digitei a presente ata, que após lida e aprovada foi
assinada por todos os presentes.

Ata da 32ª (Trigésima segunda) reunião ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio
Cultural de Capinópolis
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2017 (dois mil e dezessete), às 15:00 h
(quinze horas), na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
localizada à Rua Noventa e Nove, nº 763 (setecentos e sessenta e três), Centro, reuniuse o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural com as seguintes pessoas presentes:
Iracilda Pereira Duarte, Zoraine Rezende, Júlia Vieira Alvarenga, Queli Franco de
Oliveira, Cláudio Scarparo Silva e Valdair Bernardeli para a apreciação e aprovação da
execução do inventário e sua divulgação. A reunião foi aberta pela presidente Júlia
Alvarenga, que agradeceu a todos pela participação e discorreu sobre a realização dos
inventários como forma de proteção dos bens culturais da cidade. Em seguida passou a
palavra para a Secretária Municipal de Educação e Cultura e membra do Conselho
Municipal do Patrimônio Cultural que falou e apresentou as fichas de inventários
realizadas para a apreciação dos demais conselheiros. As fichas apresentadas foram dos
seguintes bens: Aeroporto, Casarão da Eny (Fazenda Ponte Alta dos Baús), Lâmina
Polida, Capela de Nossa Senhora das Graças e Fazenda Grama. Os conselheiros, após,
análise, aprovaram a execução do inventário por unanimidade. Logo após a Presidente
passou a palavra para a representante do Setor de Patrimônio e Diretora de Cultura
Queli Franco de Oliveira que disse sobre as dificuldades da realização dos inventários,
devido à quantidade de servidores para a atuação do Patrimônio Cultural, que ainda é
insuficiente para os trabalhos, mas que a atual equipe não está medindo esforços e se
empenhando para a realização dos mesmos. Disse ainda que as fichas de Inventário
estão sendo disponibilizadas para consulta no quadro de avisos da prefeitura municipal
e no site oficial do município: www.capinopolis.mg.gov.br e apresentou ao conselho
para que a mesma divulgação fosse aprovada. Após a palavra da Diretora Queli Franco
o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural aprovou a divulgação do inventáiro por
unanimidade. Não tendo mais assunto a tratar, encerrou a reunião às 16:30 h (dezesseis
horas e trinta minutos) e eu, secretária, Queli Franco lavrei e digitei a presente ata, que
após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes.

