ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL DE
PATRIMÔNIO CULTURAL DE TEÓFILO OTONI – COMPACTO-BIÊNIO 2013/2014
Aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2014, às 9 (nove) horas, na sede da
prefeitura de Teófilo Otoni, à Avenida Luís Boali Porto Salman – Centro, reuniuse o Conselho Consultivo Municipal do Patrimônio Cultural de Teófilo Otoni,
como notificado através de e-mail e telefone, para dar sequência aos assuntos
listados em ata do dia 27 (vinte e sete) de fevereiro do ano corrente. Estavam
presentes os conselheiros: Sr. Giovani Cota (Empresário e Secretário Municipal
de Desenvolvimento Econômico), Sra. Fany Moreira (Restauradora e
Coordenadora de Arte Sacra), Sra. Dalva Neumann Keim (membro da
Associação Cultural da Descendência Alemã), Sra. Silvia Antunes Tomich
(Pedagoga e Funcionária Pública Municipal), Sr. Igor Sorel (arquiteto e
funcionário público), a Sra. Rosilda Gonçalves Medeiros (Chefe da Divisão de
Cultura) Sr. Marco Antônio Poubel Ministério Filho (Chefe da sessão de
patrimônio cultural da prefeitura de Teófilo Otoni), Sr. Irving Otoni Pereira
(Administrador do ramo imobiliário). Presentes ainda o Sr. João Paulo Ferreira
do Nascimento (Secretário Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico), e a Sra.
Sônia Neiva (Secretária Municipal de Meio Ambiente). A reunião teve início com
a abordagem do projeto de reforma da praça Tiradentes pela arquiteta e
secretária municipal de meio ambiente Sônia Neiva, que apresentou os planos
de reforma tendo em mãos a planta baixa da praça. Além de expor um breve
histórico das obras e mudanças que a praça sofreu desde a década de 80, ela
descreveu as obras planejadas para este ano, que serão majoritariamente de
manutenção da praça, observando os seguintes problemas: pesquisa e
implantação de bancos com proteção de metal a fim de evitar a depredação dos
mesmos pelas manobras de skatistas; troca de algumas luminárias que projetam
a luz apenas para o chão da praça; reformulação do estacionamento da praça
hoje presente na rua Frei Gonzaga com Epaminondas Otoni (devido a
congestionamento de trânsito neste ponto); cercamento do palco com grades a
fim de prevenir sua invasão por moradores de rua; escolha de plantas e flores
adequadas ao conjunto paisagístico; implantação de grades nos canteiros a fim
de evitar o trânsito de pessoas e ciclistas; reforma do calçamento em trechos
danificados; possibilidade de remoção ou realocação de banca de revista e
lanchonete; reestruturação ou realocação da praça de alimentação; cercamento
da Pojixá com vidro temperado; alterações no trecho da praça onde funciona o
“Trenzinho”. Nesse momento o conselheiro Irving Otoni Pereira interviu
observando a importância de se apresentar os desenhos das reformas a serem
implantadas, e questionou a elaboração dessas reformas sem a consulta
preliminar ao conselho. O conselheiro Igor Sorel também enfatizou
veementemente a importância de que quaisquer obras ou intervenções

temporárias a serem executadas em patrimônio tombado ou inventariado
passasse previamente pelo conselho. A Sra. Sônia Neiva concordou. Ficou
acordado entre as partes que todos os materiais relativos ao projeto de reforma
da praça Tiradentes serão disponibilizados para apreciação do conselho. Ainda
em relação à praça foi levantado pelos conselheiros Irving Otoni Pereira, Igor
Sorel e o vice presidente do conselho Marco Antônio Poubel Ministério Filho a
possibilidade de disponibilização de vigilantes da prefeitura na praça. A Sra.
Sônia Neiva respondeu dizendo que essa medida resulta ineficaz, uma vez que
os vigilantes da prefeitura temem eventuais represálias de vândalos e marginais
que depredam a praça. Ela ainda afirmou que a vigilância por parte da Polícia
Militar resulta ineficaz também, pois mesmo quando há disponibilidade de
contingente para o serviço, os próprios policiais alegam que os infratores são
liberados rapidamente e voltam a reincidir nas depredações. A Sra. Rosilda
Medeiros levantou a hipótese de implantação de câmeras de vigilância
monitoradas na praça, uma vez que existe uma negociação com a PMMG, para
a implantação desses equipamentos na área central da cidade. O Secretário
municipal Giovani Cota advertiu que, embora possível, a implantação do
sistema de câmeras de vigilância ainda resulta difícil. Isso porque, ainda não
existe uma data definida para dar início à implantação do sistema por exigir um
alto custo, tanto de implantação quanto de manutenção, e citou alguns
exemplos de prefeituras que, embora tenham implantado, não conseguiram
manter o referido sistema. O Sr. Marco Antônio Poubel Ministério Filho sugeriu
a possibilidade de que a manutenção desse sistema fosse patrocinada por
setores interessados, como os comerciantes daquelas imediações. Sugeriu
também que fosse desenvolvido através do programa de educação patrimonial
um trabalho de aproximação entre o poder público e os skatistas que
frequentam a praça, não apenas para reduzir o impacto das manobras de skate
sobre os bancos, mas também para conscientizá-los acerca da manutenção e
zelo pelo espaço. A Sra. Rosilda Medeiros concordou, assim como o conselheiro
Irving Otoni Pereira. Este último levantou alguns pontos sobre poluição sonora e
desordem no trânsito, que trazem impacto ambiental direto para a praça e seu
entorno. A secretária de meio ambiente Sonia Neiva sugeriu que o assunto
realmente merece atenção, mas que poderia ser tratado em outra reunião. Ela
aproveitou o assunto de vigilância pública para solicitar à Sra. Dalva Neumann
Keim, na qualidade de membro da Associação Cultural da Descendência Alemã ACDATO, a poda de árvores que se encontram em frente à igreja Luterana, que
estariam bloqueando a luz do poste e comprometendo a segurança do local
(acordo firmado com o governo anterior de Getúlio Neiva). Na qualidade de
chefe de sessão do patrimônio cultural do município, o Sr. Marco Antônio
Poubel Ministério Filho se comprometeu a requisitar os materiais relativos ao

