
Histórico	  	  do	  Projeto	  de	  Restauro	  e	  Requalificação	  da	  
Praça	  da	  Matriz	  

	  
	  
	  

	  	  
1.	  	  	  Aprovação	  MINC	  –	  23/06/06	  à	  22/08/08	  (2	  anos	  e	  2	  meses)	  

	  	  
23/06/06	  –	  Protocolada	  a	  Solicitação	  de	  Apoio	  a	  Projetos	  ao	  MINC	  com	  	  a	  
inclusão	  de	  todos	  os	  documentos	  da	  Casa	  Azul	  e	  o	  estudo	  Preliminar	  do	  PRJ,	  
no	  valor	  de	  R$	  808.192,41,	  gerando	  o	  n°	  de	  processo	  01400.005698/06-‐11	  
	  	  
29/06/06-‐	  MINC	  encaminha	  o	  processo	  para	  análise	  do	  IPHAN	  e	  gera	  um	  n°	  
de	  Pronac:	  06	  5649	  
	  	  
25/08/06-‐	  Solicitação	  do	  IPHAN	  ao	  Departamento	  de	  Patrimônio	  Material	  e	  
Fiscalização	  da	  elaboração	  de	  um	  Termo	  de	  Referência	  	  p/	  subsidiar	  o	  
projeto	  definitivo	  da	  Praça.	  
	  	  
05/10/06	  -‐	  Sugestão	  de	  alteração	  de	  nome	  de	  Restauro	  e	  Revitalização	  da	  
Praça	  da	  Matriz	  para	  Reforma	  e	  Requalificação	  da	  Praça	  da	  Matriz.	  Nos	  
demais	  documentos	  até	  sua	  emissão	  no	  diário	  manteve-‐se	  como	  Restauro	  e	  
Revitalização,	  portanto	  a	  sugestão	  da	  troca	  do	  nome	  não	  foi	  aceita.	  
	  	  
11/10/06-‐	  Termo	  de	  Referência	  Emitido	  internamente	  do	  IPHAN	  p/	  Diretor	  
do	  DEPAM	  
	  	  
17/11/06-‐	  Carta	  protocolada	  pela	  Casa	  Azul	  ao	  MINC	  retificando	  o	  custo	  de	  
pré-‐produção	  e	  produção,	  onde	  o	  valor	  final	  apresentado	  ficou	  em	  R$	  
863.151,74	  
	  	  
22/11/06-‐	  Emissão	  da	  “Guia	  para	  Análise	  Técnica”	  discriminando	  parecer	  
favorável	  com	  restrições	  ao	  orçamento	  solicitado	  com	  a	  inclusão	  de	  
sugestão	  de	  orçamento	  para	  a	  aprovação.	  
	  	  
Intervalo-‐	  tramites	  internos	  	  no	  IPHAN	  
	  	  
07/03/07-‐	  Emissão	  da	  resposta	  referente	  a	  1ª	  diligência	  solicitada	  pelo	  
MINC	  com	  relação	  a	  revisão	  de	  custos,	  onde	  foi	  apresentado	  um	  custo	  total	  
de	  R$	  738.940,31	  p/	  execução	  do	  projeto.	  
	  	  
11/04/07-‐	  Emissão	  de	  nova	  “Guia	  para	  Análise	  Técnica”	  discriminando	  
parecer	  favorável	  com	  restrições	  ao	  orçamento	  solicitado	  com	  a	  inclusão	  de	  
sugestão	  de	  orçamento	  para	  a	  aprovação.	  
	  	  
Intervalo-‐	  trâmites	  internos	  dentro	  do	  IPHAN	  
	  	  



08/10/07-‐	  Emissão	  da	  2ª	  diligência	  (Ofício	  nº	  021)	  para	  a	  Casa	  Azul	  
solicitando	  a	  discriminação	  de	  alguns	  itens	  do	  projeto.	  
	  	  
23/11/07-‐	  Resposta	  da	  Casa	  Azul	  à	  2ª	  diligência	  (Ofício	  nº	  021)	  
	  	  
s/data-‐	  Emissão	  de	  nova	  “Guia	  para	  Análise	  Técnica”	  pela	  COGEPROM,	  
discriminando	  parecer	  favorável	  para	  a	  resposta	  a	  2ª	  diligência	  (Ofício	  nº	  
021)	  
	  	  
29/02/08-‐	  Emissão	  de	  nova	  “Guia	  para	  Análise	  Técnica”	  pela	  COGEPROM,	  
discriminando	  parecer	  favorável	  com	  restrições	  com	  restrições	  ao	  
orçamento	  solicitado	  com	  a	  inclusão	  de	  sugestão	  de	  orçamento	  para	  a	  
aprovação.	  
	  	  
12/03/08-‐	  Despacho	  do	  presidente	  do	  IPHAN	  para	  que	  o	  projeto	  fosse	  
incluso	  na	  pauta	  da	  reunião	  da	  CNIC	  
	  	  
15/04/08-‐	  Projeto	  aprovado	  com	  restrições	  pela	  151º	  reunião	  da	  CNIC	  
(Conselho	  Nacional	  de	  Incentivo	  e	  Cultura)	  discriminando	  os	  cortes	  
necessários	  orçamentários	  p/	  seu	  seguimento.	  
	  	  
08/05/08-‐	  Despacho	  de	  aprovação	  do	  processo	  e	  solicitação	  de	  documentos	  
pelo	  MINC	  à	  Casa	  Azul	  
	  	  
01/07/08-‐	  Envio	  pela	  Casa	  Azul	  da	  documentação	  solicitada.	  
	  	  
16/07/08-‐	  Carta	  emitida	  pelo	  MINC,	  solicitando	  a	  complementação	  de	  mais	  
documentos	  da	  Casa	  Azul	  p/	  a	  homologação	  do	  processo.	  
	  	  
30/07/08-‐	  Casa	  Azul	  protocola	  todos	  os	  documentos	  solicitados	  pelo	  MINC.	  
	  	  
22/08/08-‐	  Emissão	  do	  Comunicado	  de	  Aprovação	  de	  Projetos	  pelo	  MINC,	  nº	  
de	  PRONAC	  06-‐5649	  e	  divulgação	  desta	  informação	  no	  Diário	  Oficial,	  valor	  
do	  projeto	  R$	  687.041,79.	  

	  	  
	  	  
2.	  	  	  Período	  de	  Captação–	  23/08/08	  à	  10/05/10	  (1	  ano	  e	  9	  meses)	  
	  	  
24/08/08	  à	  02/08/09-‐	  prospecção	  junto	  a	  alguns	  parceiros	  
	  	  
03/08/09-‐	  Emissão	  de	  Carta	  do	  BNDES,	  formalizando	  o	  acolhimento	  do	  
projeto	  Restauro	  e	  Revitalização	  da	  Praça	  da	  Matriz-‐	  Paraty.	  
	  	  
Intervalo-‐	  período	  de	  trocas	  de	  documentações/	  apresentações	  entre	  
BNDES	  e	  Casa	  Azul	  
	  	  
27/11/09-‐	  Formalização	  do	  BNDES	  referente	  a	  aprovação	  da	  “Concessão	  de	  
colaboração	  financeira	  não-‐reembolsável-‐	  Projeto	  Cultural	  "Restauro	  e	  
Revitalização	  da	  Praça	  da	  Matriz-‐	  Paraty"	  assim	  como	  a	  solicitação	  de	  



documentos	  p/	  a	  efetivação	  deste	  processo.	  
	  	  
12/01/10-‐	  Encaminhamento	  de	  toda	  a	  documentação	  solicitada	  pelo	  BNDES	  
para	  efetivação	  do	  contrato	  entre	  as	  partes.	  
	  	  
28/11/09	  à	  09/05/10-‐	  Trâmite	  dentro	  do	  BNDES	  p/	  assinaturas	  e	  
aprovações	  do	  contrato,	  no	  valor	  de	  R$	  687.041,79.	  
	  	  
10/05/10-‐	  Parte	  da	  verba	  disponibilizada	  pelo	  BNDES	  em	  conta	  ainda	  
bloqueada,	  no	  valor	  de	  R$	  300.000,00.	  
	  	  
3-	  Reuniões	  para	  apresentação	  do	  projeto	  
	  
-‐	  Reunião	  do	  Grupo	  Gestor	  dia	  30/01/09	  Pauta:	  avaliação	  de	  2008	  e	  
apresentação	  do	  Projeto	  de	  Restauro	  e	  Revitalização	  da	  Praça	  Matriz	  –	  
apresentação	  Mauro	  Munhoz.	  
	  
-‐	  Reunião	  do	  Grupo	  Gestor	  com	  a	  equipe	  do	  BNDES	  no	  dia	  8/06/09.	  Pauta:	  
revitalização	  da	  Praça	  da	  Matriz.	  
	  
-‐	  Reunião	  de	  apresentação	  do	  projeto	  para	  o	  Prefeito	  Municipal	  José	  Carlos	  
Porto	  e	  Secretariado	  Municipal-‐	  Novembro	  de	  2010	  
	  
-‐	  Reunião	  de	  apresentação	  do	  projeto	  para	  o	  Prefeito	  Municipal	  José	  Carlos	  
Porto	  e	  Secretariado	  Municipal-‐	  junho	  de	  2011	  
	  

	  

Durante	  todo	  o	  processo	  realizamos	  diversas	  reuniões	  com	  o	  IPHAN-‐	  Escritório	  
Regional	  da	  Costa	  Verde	  .	  

Destacamos	  que	  no	  ano	  de	  2011	  ocorreram	  reuniões	  específicas	  para	  tratar	  dos	  
estudos	  arqueológico,	  dos	  estudos	  de	  acessibilidade	  e	  sobre	  o	  paisagismo	  da	  
praça.	  


