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Dados do autor do relatório: 

Nome: Vítor de Castro França Cargo: Conselheiro Suplente 
Documento nº: A157896-0 Tipo de documento: Carteira de Identidade Profi ssional 

Dados da reunião: 

Evento: Reunião de Posse do Conselho de Patrimônio Histórico Cultu ral de João Monlevade. Local: aplicativo Google Meet . 
Horário de início : 14: 00 horas término: 15:00 horas 
Justificativa: Conforme soli ci tação da Prefeitura Municipal de João Monlevade. 
Pauta : 

- encerramento dos trabalhos deste ano. 
Descrição das atividades realizadas no evento: 

No mês de setembro, a secretaria de cultura procedeu a contratação da empresa Baroque, de Belo Horizonte, para a 
realização dos trabalhos de consultoria em patrimônio cultural para o exercício de 2022 (ano 2020); O cronograma de 
at ualização do inventário deste ano previa a Seção 1 - Centro Industrial para ser t rabalhado. Desta forma, foi rea lizada 
visita técn ica e atualizadas as fi chas dos bens imóveis. Se aprovada, essa lista será publica da no site da Prefeitura de João 
Monlevade, conform e consta na deliberação. Também é preciso aprovar o plano de ação do inventário para 3 anos, como 
prevê a deliberação. 
Algumas ações deixam de ser realizadas esse ano devido à situação de pandemia. Uma delas a Educação Patrimonial, cujas 
atividades são dificultadas por, comument e, gerar aglomeração de pessoas. Outra ação que não foi executada neste ano é 
o repasse de recu rsos do ICMS Cultural para entidades regist radas como patrimônio cultural imaterial (guardas de 
congados), al ém das outras entidades de cult ura trad icional existentes na cidade (bandas, corais etc). 
Também havia a programação do tomba mento e regist ro de bens para os próximos anos, o que acabou não ocorrendo em 
ra zão da pandemia. Citamos os corais, o Solar Monlevade, o Templo Arca, dentre outros citados na lei orgânica e demais 
leís ord inárias aprovadas no Município. Os bens culturais registrados pelo município - Guarda de Marujo de Nossa 
Senhora do Rosário e Guarda de Congado de São João Evangelista e Nossa Senhora de Sant ana - tiveram suas 
apresentações interrompidas durante o ano de 2020, em função das restrições de mobilidade e aglomeração de pessoas 
ca usadas pelo COVID-19. 
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Avaliação do evento: 

Conforme apresentado, "essas aprovações permanecem válidas e cabe ao Conse lho acompanhar e cobrar a execução, 

bem como os possíveis e necessários investimentos no patrimônio cultural. Entretanto, o Município prevê o apoio aos 

grupos através de editais de premiação via Lei Aldir Blanc, que, inclusive, podem ser ut iliza dos de forma mais livre, sem as 

limitações que ocorrem normalmente em relação aos gastos. A deliberação até permite que atividades executadas via Lei 

Aldir Blanc - Lei 14.017 /2020, de auxilio emergencial para a área cultural - supram essa demanda; entretanto os editais 

que preveem essas atividades estão sendo publicados agora e, neste sentido, devido ao prazo de entrega dos relatórios ao 

IEPHA, não conseguiremos executar em tempo hábil. Isso ocorreu porque todas as entidades de preservação suspenderam 

as at ividades e ações previstas para este ano, motivo pelo qual não haveria justificativa para o invest imento dos recursos" . 

Declaro que as informações são verdadeiras.~·.·· 
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