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Paraíso é líder em ICMS Cultural
O Instituto Estadual

do Patdmônio Histórico
e Artístico (Iepha) apon-
tou São Sebastião do Pa-
taíso como a cidade que
melhor pteserva o paiti-
mônio cultual no Sudo-
este MineiÍo. O tesultâdo

foi diu:lgado atÍavés de
um anking de 709 muni-
cípios que enviatam a do-
cumentação ao ótgão. Pa-
taíso alcançou 9 pontos
no indicador de repasse
do ICMS Cultural. Con-
fotme a úefe do Depar-

tamerto de Cultura, Ân-

çla Matia Duarte, nos ul-
timos anos fotarn realiza-
das divenas açôes no sen-
tido de se valodzat a cú-
tua local, como inceati-
vo às manifestações po-
pulates.

MUI,IICÍPIO DE PARA|SO É O QUE IíAIS PRESERVA PATRIMÔNIO CULTURAL NA REGúO
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IMPORTANÏTËONQUISïA

Paraíso lidera ranking do ICMS Cultural pan201}
S. S. DO PÂRAISO São

Sebastião do Paraiso foi a ci
dade apontada pelo Ínstituto
Esrâdual do PatÍimônio His-
!óiico e,{rtistico (Iephâ)

,coeor que md,hq;"pÉèt r.a
üft *ilr',ó"i. ."Ìnfretpï"s"-
ãdesie ìlÍineir(). O rest&àdo
foi di!.igâdo aaavés de um
!ânLins de 709 cidades que
en\'ìarâm r documentâçào âo
órgào. Pârâiso âlcançou 9
ponros no indicadoÍ de re
pâsse do ICNÍS CultuÍâI.

Conforme a chefe do
Departamento de Cultura,
Angelâ Mâaiâ Duâfte, â Íecei
t,r pârâ que o município al

cânçâsse este resultÀdo posì-
tivo é a seriedade com que o
assunto é tratado dento da
administrâção EÌâ explica que
nos úÌtimos aros fo:am de-
sencadeadas divetsas ações

no sentido de se valorizar a

cuÌtura local, como iacentivo
as manifestaçôes populares,
r^Iotiza.ção da literatura e

manutenção dos espaços
como â Câsâ dâ Culrura.
OutÍos pÍojetos âpoiâdos
teÌacionam-se âo âpoio â

Âcademiâ Pamisense de Cul-

iurâ, bâfldâ lÍunicipal, Bìbìì
otecâ e Teaüo }Íunicipal.

Há ainde 15 bens que

forâm ftrmbados e inregÍados
âo pati!ìònio inïenrâriâdo
peÌo município. ÂngeÌa enu
merã que consü,cões como
â âÍrtlgr.jracào lrrí^r:úia. s

â interretrçào tro coniutrro
pâisâgisrìco do trIotro do
baú de Santa Cruz. bem
como a reljralizâçào dr Ruâ
Pârâíso .{núso. âiudâtâm ra
clâssificâcà,) do municípnr.

De acordo com o Icpha/
NÍG, íÌdrcc cquivalente ao de
PataGo v; foi alcançado por
1,,1% dos ,09 munìcipios mi
neiros, sendo o indicador su

peri{ir ao obrido por 92q';
das cidadcs quc encaminha
ram a documentacâo exigi'
da para a anáLise, aincla no
primeiÍo semestÍe.

Contìnuidade
Muitas cidades perdem

pontos iunto ao Iepha por
deixar para depois o desen-
voh'imento dos reÌâtóÍios,
segrndo Àrgelâ Mâria Du
atte. Como o prazo de en-
tÍega da documentâção cos

tumâvâ scr o dia 15 de abÍil
ile cadr ano, muiras prerei
rLÌÍâs deirãÍanÌ para orgânì-
zâr â documenrâcâo só no
mès de ieÍereìlo ou mâÌço,

,.,.o.que, costumava.ser iasuÂ-
clente.

-I'ora isso, com a reccnte
aproÍâçào dâ DeÌiberação
NoÍmâd\.? 01/2009 pelo Ie-
pha-Mc, que rege os docu-
mentos a seÍem pÍotocolados
para malise, o prazo foi ante
cìpâdo pârâ todo diâ 15 de

ianeno, o que compücará â si

ruacão dâs âdmiÍÌisúações d€s

pÍepã2dâs", expücou ÀngeÌa.
À estratégia adotadâ para

evitâr os pÍoblemas é â con-

tinuidade. Em PâÍaiso, (,

Conselho Municipal do Pa
úimônio Cultural f,Ìz reuri
òes teguÌares, discutindo sis-
temâticamente â situâçâo dí
Ìâtrimôdo CultuÍal do mu
ÍÌicípio.

Outro fâror dcrerminaní.
é a assessoriâ prestada pela

Estilo NâcionâI, esclitóÍio de

ârqútetun de Belo Horizon
te, rcpreseotado pelo arqüte
to e utbanista Eduârdo Al
!in! que há quâúo dá suporÌe
ao Depârtâmento de CuÌtu
Ía, elaborândo üâbalhos téc

nicos como o Inventítio de
Proteção âo ÁceÍ\-o CultuÍãl
e Dossiês de Tombâmento.


