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DIÁRIO DO MUNICÍPIO
Secretaria Municipal de Administração
Secretário: Milton Romero da Rocha Sousa

Expediente
AVISO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 66_2020 – Objeto:
AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
DA TERCEIRA IDADE, em favor da licitante: Gonçalves e Teixeira Ltda., para o item
01, com o valor total de R$ 14.499,97 (catorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais
e noventa e sete centavos). Maiores informações disponíveis nos sites:
www.patosdeminas.mg.gov.br e www.licitanet.com.br. Patos de Minas, 18 de junho de
2020. Milton Romero da Rocha Sousa – Secretário Municipal de Administração.

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Secretário: Fábio Amaro Rodrigues

Expediente
Ata da 251ª (ducentésima quinquagésima primeira) reunião, ordinária, do Conselho
Deliberativo do Patrimônio Histórico e Cultural de Patos de Minas (Condepahc). Aos 12
(doze) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte), às 13:30h (treze horas e trinta
minutos), por videoconferência, em razão da pandemia do Covid-19, aconteceu reunião
ordinária, participando os seguintes membros: 1) Poder Público. a) Efetivos: Geenes
Alves da Silva, Historiador e Diretor de Igualdade Racial, Memória e Patrimônio
Cultural (Dimep), Danilo Andrade Guerra, Arquiteto e Urbanista, representante da
Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan) e Fábio Amaro Rodrigues, Jornalista,
Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Sectel), Aurélio Rocha de
Mendonça Pinheiro, professor de história e advogado, representante da
Superintendência Regional de Ensino. 2) Sociedade Civil. a) Efetivos: Caio César
Gonçalves, Engenheiro, representante da Agência de Desenvolvimento de Patos de
Minas (Adesp), Eduardo Cardoso de Araújo, Arquiteto e Urbanista inscrito no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU). Suplente da sociedade civil
efetivada por ordem de chegada, Marcelo Malheiro de Queiroz, Engenheiro,
representante da Agência de Desenvolvimento de Patos de Minas (Adesp). Participou da
reunião o Historiador da Dimep, Geenes Alves, para apoio técnico. A reunião foi
comunicada aos conselheiros por meio eletrônico: email e aplicativo whatsapp. O
presidente Caio nomeou o conselheiro Eduardo como responsável pela organização do
sistema de reunião virtual. Após assumir a condução da reunião, em forma regimental,
apurou e validou o quórum. Em seguida, apresentou a pauta do dia. 1) Processo nº
18940 , de 21/11/2019, em que solicita a retirada do imóvel situado à Rua General
Osório, nº 210, Centro, do Plano de Inventário. (Casa do Barão de Araguari - pais de
Olegário Maciel e Major Jerônimo, também onde nasceu em 1926 duas personalidades
brasileiras, o escritor Autran Dourado e o político Lysâneas Maciel, caçado pela
Ditadura Militar). Relator: Geenes. 2) Processo nº 5137/2020, de 18/03/2020.
Intervenção na calcada da Avenida Getúlio Vargas pelo Hospital Imaculada Conceição.
Relator: Alex de Castro. 3) Processo nº 5138/2020, de 18/03/2020, em que solicita a
retirada do imóvel situado à Rua Doutro Marcolino, nº 375, Centro, do Plano de
Inventário, para ampliação do Hospital Imaculada Conceição. Relator: Geenes. 4)
Processo nº 6095/2020, de 05/05/2020, em que solicita a retirada do imóvel situado à
Travessa Queiroz nº 52, Centro, do Plano de Inventário, para nova edificação. Relator:
Geenes. Apresentada a pauta, passou-se a discussão dos temas em questão. Item 1 - O
presidente Caio passou a palavra ao secretário Geenes Alves, que fez leitura do relatório
técnico sobre o imóvel, produzido pelo arquiteto Alex de Castro, acompanhado de uma
crônica do mesmo. Também salientou sobre as condições físicas do bem, problemas
estruturais trazidos a pouco pela família e anexado ao processo. Geenes apresentou,
ainda, breve resumo da biografia e história dos ex moradores da residência, Antônio
Dias Maciel, o Barão de Araguari, sua esposa Flaviana Capanema, e filhos Olegário
Maciel e Major Jerônimo, bem como duas outras personalidades brasileiras, o escritor
Autran Dourado e o político Lysâneas Maciel, deputado caçado pela Ditadura Militar,
estes últimos nascidos no mesmo ano, 1926. Geenes salientou que o processo é do final
de 2019 e todas as informações solicitadas pelos Conselheiros foram trazidas a seu
conhecimento, ao longo desse tempo. Uma visita ao imóvel foi solicitada no princípio
de 2020, à senhora Joana de Fátima Correa Costa, requerente e uma das herdeiras, na
qual esteve presente o Arquiteto Alex de Castro Borges, resultando no relatório
supracitado. Houve largo debate entre os conselheiros sobre a relevância do imóvel para
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a memória histórica de Patos de Minas, haja vista as importantes personalidades que
nele habitaram. O Presidente Caio questionou aos colegas se todos estariam aptos a
votar, face às informações e documentos apresentados ao longo do processo. Os
conselheiros então sugeriram um tempo final para os estudos e reflexões,
comprometendo-se a apresentar o resultado de suas votações na reunião ordinária de
junho. O mesmo fim teve os itens 3 e 4 da pauta, após proposição para votação, uma vez
que as fichas de inventário desses bens foram encaminhadas com antecedências aos
conselheiros para subsidiar os trabalhos, ficando o resultado também para a reunião de
junho. O item 2 não foi analisado, pois o relatório técnico solicitado ao Alex de Castro
pela direção da Dimep não foi concluído em tempo. Nada mais havendo a tratar, a
presente Ata foi lavrada e assinada por mim, Geenes Alves, Secretário, pelo Presidente
Caio César, que dirigiu os trabalhos, e pelos demais Conselheiros presentes na reunião.
Danilo Andrade Guerra
Geenes Alves da Silva
Fábio Amaro Rodrigues
Caio César Gonçalves
Marcelo Malheiro de Queiroz
Aurélio Rocha de Mendonça Pinheiro
Eduardo Cardoso de Araújo

Ata da 252ª (ducentésima quinquagésima segunda) reunião do Conselho Deliberativo do
Patrimônio Histórico e Cultural de Patos de Minas (Condepahc). Aos 20 (vinte) dias do
mês de maio de 2020 (dois mil e vinte), às 13:30h (treze horas e trinta minutos), por
meio de aplicativo whatsapp, em razão da pandemia do Covid-19, aconteceu reunião
extraordinária desse Conselho, participando os seguintes membros: 1) Poder Público. a)
Efetivos: Geenes Alves da Silva, Historiador e Diretor de Igualdade Racial, Memória e
Patrimônio Cultural (Dimep), Fábio Amaro Rodrigues, Jornalista, Secretário Municipal
de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Sectel), Helaine Cristina dos Reis, Agente
Administrativo, representante da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e
Lazer (Sectel). 2) Sociedade Civil. a) Efetivos: Caio César Gonçalves, Engenheiro,
representante da Agência de Desenvolvimento de Patos de Minas (Adesp), Eduardo
Cardoso de Araújo, Arquiteto e Urbanista inscrito no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Minas Gerais (CAU), Samir Vaz Vieira Rocha, representante da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB Patos de Minas). Participou da reunião o Historiador da
Dimep, Geenes Alves, para apoio técnico. A reunião foi comunicada aos conselheiros
por meio eletrônico: email e aplicativo whatsapp. O presidente Caio, após assumir a
condução da reunião, em forma regimental, apurou e validou o quórum. Em seguida,
apresentou a pauta do dia. 1) Apresentação de edital de fomento aos trabalhos da arte e
cultura em tempo da pandemia do coronavírus. Apresentada a pauta, e justificada a
necessidade de reunião extraordinária, Caio passou a palavra ao Secretário de Cultura e
também conselheiro Fábio Amaro, para exposição do projeto. Fábio apresentou o texto
na íntegra para apreciação dos conselheiros. Em síntese, trata-se de concurso para
fomentar trabalhos artísticos produzidos por pessoas físicas, profissionais ou amadoras,
residentes no município de Patos de Minas, considerando treze segmentos artísticos e
culturais inseridos no programa. Disse que será permitida a participação de toda a
população, com exceção de funcionários públicos (qualquer vínculo empregatício) nas
esferas municipal, estadual ou federal. Os segmentos culturais inseridos no concurso
são: Fotografia, Artes Plásticas, Grafite, Música, Viola, Poesia, Encenação Poética, Arte
Digital, Dança, Capoeira, Folias de Reis, Congado e Moçambique, Artesanato. O tema é
“Patos coração e chão” e intenciona incentivar a cultura e seus produtores, extraindo dos
artistas seus anseios sobre a nova sociedade que pleiteia, passada a tempestade do
Covid-19. O tema é amplo, retrata sentimentos de amor e pertencimento, mas objetiva
apontar, à luz da cultura nativa, uma nova história para Patos de Minas, mais humana e
solidária. As inscrições são gratuitas, abrem no dia 26 de maio e encerram-se em 16 de
junho, e devem ser feitas online. Fábio detalhou aos conselheiros que os interessados
poderão selecionar até duas categorias que desejar concorrer, produzir o seu trabalho
artístico (respeitando o distanciamento social) e encaminhá-lo, junto com a ficha de
inscrição preenchida e um documento de identificação escaneado (com foto e data de
nascimento) para o email a ser citado no edital. Serão aceitos somente o envio de
trabalhos autorais, que deverão ser inéditos. Entende-se por inédito o trabalho não
lançado por editora, gravadora, produtora, entre outros, ou distribuído comercialmente
ou profissionalmente. Ao todo, serão distribuídos até R$ 19,500.00, sendo R$ 1,500.00
para cada categoria, valor este dividido da seguinte forma: 1º lugar: R$ 800,00; 2º lugar:
R$ 500,00; 3º lugar: R$ 200,00. As fontes seriam oriundas dos Fundos Municipais de
Política Cultural e de Patrimônio Histórico, e para tal Fábio Amaro solicitou do
Conselho aprovação de uso dos recursos do Fundo. Fábio indicou que, para avaliar os
trabalhos e indicar os vencedores, será nomeada uma Comissão de Seleção formada por
membros dos Conselhos Municipais de Política Cultural e de Patrimônio Histórico. A
realização do evento será da Prefeitura de Patos de Minas, através da Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, juntamente com os Conselhos
Municipais de Política Cultural e de Patrimônio Histórico e Cultural. O edital na íntegra
foi disponibilizado no aplicativo para leitura e avaliação dos conselheiros e, após
comentários com sugestões/correções no Edital, os conselheiros aprovaram a iniciativa
de forma unânime. Nada mais havendo a tratar, a presente Ata foi lavrada e assinada por
mim, Geenes Alves, Secretário, pelo Presidente Caio César, que dirigiu os trabalhos, e
pelos demais Conselheiros presentes na reunião.
Geenes Alves da Silva
Fábio Amaro Rodrigues
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Samir Vaz Vieira Rocha
Caio César Gonçalves
Eduardo Cardoso de Araújo
Helaine Cristina dos Reis

Ata da 253ª (ducentésima quinquagésima terceira) reunião, ordinária, do Conselho
Deliberativo do Patrimônio Histórico e Cultural de Patos de Minas (Condepahc). Aos 09
(nove) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte), às 13:30h (treze horas e trinta
minutos), por videoconferência, em razão da pandemia do Covid-19, aconteceu reunião
ordinária, participando os seguintes membros: 1) Poder Público. a) Efetivos: Geenes
Alves da Silva, Historiador e Diretor de Igualdade Racial, Memória e Patrimônio
Cultural (Dimep), Danilo Andrade Guerra, Arquiteto e Urbanista, representante da
Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan) e Fábio Amaro Rodrigues, Jornalista,
Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Sectel). 2) Sociedade Civil.
a) Efetivos: Caio César Gonçalves, Engenheiro, representante da Agência de
Desenvolvimento de Patos de Minas (Adesp), Eduardo Cardoso de Araújo, Arquiteto e
Urbanista inscrito no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU).
Suplente da sociedade civil efetivada por ordem de chegada, Marcelo Malheiro de
Queiroz, Engenheiro, representante da Agência de Desenvolvimento de Patos de Minas
(Adesp). Participou da reunião o Historiador da Dimep, Geenes Alves, para apoio
técnico. E também os técnicos da EPAMIG, Fernando e Marina, para esclarecimentos
sobre intervenção na Fazenda Sertãozinho. A reunião foi comunicada aos conselheiros
por meio eletrônico: email e aplicativo whatsapp. O presidente Caio nomeou o
conselheiro Eduardo como responsável pela organização da videoconferência. Após
assumir a condução da reunião, em forma regimental, apurou e validou o quórum. Em
seguida, apresentou a pauta do dia. 1) Apresentação do resultado das votações dos
respectivos imóveis: a) Rua General Osório, nº 210, Centro. b) Rua Doutro Marcolino,
nº 375, Centro. c) Travessa Queiroz nº 52, Centro. Relator: Geenes Alves. 2) Processo nº
5137/2020, de 18/03/2020. Intervenção na calcada da Avenida Getúlio Vargas pelo
Hospital Imaculada Conceição (IMAC). (Projeto segue anexo). Relator: Alex de Castro.
3) Aprovação do traslado do Altar da Antiga Matriz de São Antônio, atualmente na
Igreja de Ponto Chique, para restauração, tendo em vista a abertura de processo
licitatório e o custo menor nessa logística. Relator: Geenes Alves. 4) Processo
6201/2020, de 07/05/2020. Intervenção em imóvel do Edifício Modelo, situado na
Avenida Getúlio Vargas, nº 515, Centro. (Informe segue anexo). Relator: Geenes Alves.
5) Processo 7211/2020, de 02/06/2020. EPAMIG. Intervenção na Fazenda Sertãozinho.
Apresentação do projeto de restauração do Paiol de Madeira. Relator: Parecer do Alex
de Castro. Apresentada a pauta, passou-se a discussão dos temas em questão. O
Presidente Caio solicitou ao Secretário Geenes Alves que apresentasse o consolidado das
votações do Conselho iniciadas na reunião anterior, referentes a pedidos de liberação de
Bens Imóveis do Plano de Inventários do Município, cujo resultado foi o seguinte: a)
Imóvel Rua General Osório, nº 210, Centro. A nota geral atribuída ao imóvel pelo
Conselho foi de 60,8 pontos. A nota média recebida, dividida a nota geral pelo número
de votantes (sete), foi 8,68 pontos, num total de 12 pontos possíveis, ficando o imóvel
tombado como patrimônio histórico e cultural do município de Patos de Minas, cabendo
a este Conselho Notificar o proprietário e informar à Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer para providenciar os demais trâmites legais. b) Imóvel Rua
Doutor Marcolino, nº 375, Centro. A nota geral atribuída ao imóvel pelo Conselho foi de
39,15 pontos. A nota média recebida, dividida a nota geral pelo número de votantes
(sete), foi 5,59 pontos, num total de 12 pontos possíveis. Nesse sentido, o imóvel fica
mantido no Plano de Inventário apenas para Registro Documental, podendo o
proprietário dar novo uso ao bem, cumprida a legislação vigente, conforme Parecer
específico a ser emitido. c) Imóvel Travessa Queiroz nº 52, Centro. A nota geral
atribuída ao imóvel pelo Conselho foi de 27,41 pontos. A nota média recebida, dividida
a nota geral pelo número de votantes (seis), foi 4,56 pontos, num total de 12 pontos
possíveis. O Conselheiro Marcelo Malheiro absteve-se do voto para razões pessoais.
Nesse sentido, o imóvel fica mantido no Plano de Inventário apenas para Registro
Documental, podendo o proprietário dar novo uso ao bem, cumprida a legislação
vigente, conforme Parecer específico a ser emitido. O resultado e decisão foram
novamente ratificados pelo Conselho. Item 2 – O projeto encaminhado pelo IMAC foi
considerado claro e objetivo quanto à proposta de intervenção na calçada da Avenida
Getúlio Vargas. Os Conselheiros também tomaram conhecimento com antecedência de
Parecer Técnico sobre a questão, elaborado pelo arquiteto Alex de Castro. Mas ouve
resistência dos conselheiros por entenderem que, além de comprometer o passeio
público prejudicando o traslado das pessoas, a medida pode ainda funcionar como
precedente para demandas semelhantes futuras. O presidente Caio sugeriu então que os
colegas estudassem melhor o projeto e suas implicações para discussão e decisão final
na reunião seguinte. Item 3 – Sobre o Altar, Geenes explicou que os custos para
restauração do bem in loco, em Patos de Minas, na Igreja de Ponto Chic, pode custar até
o dobro do mesmo trabalho sendo feito na oficina da empresa vencedora do certame, por
conta da logística e custo operacional para manter equipe na cidade por até noventa dias.
Disse também que o Bispo Dom Cláudio concordou com o traslado, desde que sob
acompanhamento e supervisão da Dimep, o que ocorrerá. Avaliando o custo benefício,
os conselheiros aprovaram abertura do Edital de licitação com permissão para traslado
do bem, cuja restauração deve aproximar-se de R$70.000,00 (setenta mil reais). Item 4 –
Seguindo a mesma orientação de aprovação de projeto semelhante, apresentado por
proprietário do imóvel no mesmo edifício, nº 505, de novembro de 2019, o Conselho
aprovou esta intervenção, reiterando condicionantes iguais, que seguirá em Parece
específico. Item 5 – Os técnicos Fernando e Marina explicaram que há recurso
disponível do Governo Federal para restauração de Bens Imóveis da Fazenda na ordem
de aproximadamente um milhão de reais, com prazo para aplicação. Fernando salientou
que a primeira intervenção ocorrerá no Paiol de Madeira, cujo projeto detalhado ambos
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apresentou ao Conselho, explicando necessidade de urgência na aprovação para
não perder o recurso. Em seguida foi lido Parecer Técnico sobre a intervenção
elaborado por Alex de Castro. Sanadas as dúvidas com os técnicos da EPAMIG, o
Conselho aprovou o projeto, desde que cumpridas as orientações e recomendações
contidas no Parecer do Alex. Nada mais havendo a tratar, a presente Ata foi
lavrada e assinada por mim, Geenes Alves, Secretário, pelo Presidente Caio César,
que dirigiu os trabalhos, e pelos demais Conselheiros presentes na reunião.
Danilo Andrade Guerra
Geenes Alves da Silva
Fábio Amaro Rodrigues
Caio César Gonçalves
Marcelo Malheiro de Queiroz
Eduardo Cardoso de Araújo

CONTEÚDO
O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos
Públicos, Entidades e, demais interessados. Qualquer dúvida ou solicitação de
errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações
sobre como contatar o órgão emissor, telefone: (034) 3822-9680 – Diretoria de
Comunicação Social.
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