
Ata da primeira reunião extraordinária do ano de dois mil e dezessete, do 

Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural - COMP AC 

do município de Caranaíba, que se deu aos 11 (onze) dias do mês de agosto do 

ano de 2017 ( dois mil e dezessete), ás 14:00 horas (quatorze horas), no Salão 

Nobre da Prefeitura Municipal. A convocação para a reunião se deu através do 
secretário do conselho Anjanael de Carvalho. Estiveram presentes: o prefeito 
municipal Marcos Bellavinha, o secretário municipal de infraestrutura, 

transporte e política urbana, Márcio Moreira Costa, o Sr. pároco José Luiz da 

Silva, responsável pela paróquia de Nossa Senhora da Glória, a presidente do 
conselho Vanessa Regina de Souza Moreira, e os seguintes conselheiros: 

Genivaldo de Oliveira Coelho, Simone Cristina da Costa Canuto Souza, Leandro 
Gonçalves Miranda, José Márcio de Souza, Alexandre Baêta de Rezende, Rogério 

Amaral Dutra e Anjanael de Carvalho. Após as boas-vindas aos presentes, a 
senhorita Vanessa, presidente do conselho informou, que a reforma do salão 

paroquial foi realizada cumprindo as exigências da lei 587 /2006 que "Estabelece 
a Proteção do Patrimônio Cultural de Caranafüa", mais especificamente no artigo 
5°, pois a obra não reduz a visibilidade do bem tombado. Foram realizadas todas 
as adequações necessárias para que a obra não destoasse do bem tombado, como 

troca das janelas frontais, seguindo o padrão colonial, as cores foram alteradas 
para a mesma cartela de cores predominantes no bem tombado. Portanto fica 
aprovada a obra pelo Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Histórico 

e Cultural - COMP AC. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a seguinte ata, lida 

e assinada por todos. , 
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