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Nossas obras de arte
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O Departamento de Material e Patrimônio
está fazendo o levantamento do acervo de
obras de arte da Assembléia Legislativa. A
primeira etapa do trabalho, de localização
física das peças, já está concluído. O DMP
fez também uma pesquisa junto ao Museu de
Arte de Belo Horizonte e à Fundação Clóvis
Salgado, para montar uma ficha de controle
de cada ítem desse acervo, discriminando o
nome do autor, descrição da peça, origem,
valor e outras informações, que agora come-
çarão a ser preenchidas.

Se-

perten-
centes ao patrimônio da Assembléia. "De
quase 80% delas já temos as informações
mais substanciais - informa ela - mas das
restantes teremos de fazer uma pesquisa, até
para identificar o seu autor". Cada uma das
peças do acervo serão também fotografadas e

realizada e, con-
forme explicou Solange Ferreira, faz parte de
um trabalho mais amplo que a AL está
implementando, desde julho do ano passado,
de identificação de todo o seu patrimônio -
mobiliário, veículos, imóveis—para atualizar
o seu cadastro de bens e reavaliar  seu valor.

"A nossa intenção - diz ela - é implantar
um Sistema de Avaliação e Depreciação
bastante conflável, que nos permita ter esses
valores constantemente atualizados e apólices
de seguros também ajustadas ao nosso
patrimônio". Junto com essa iniciativa, a
Gerência dePatrimônio está sendo remodelada
e definida uma política de controle do
patrimônio, que envolverá todos os
funcionários da Casa. "O nosso patrimônio é
muito grande— constata Solange Ferreira— e,
por isso, não é possível um só departamento
ser responsável por ele. Queremos a
participação de todos, para manter todos os
bens sob vigilância e sempre bem cuidado.
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DMP identifica e cataloga as 71 peças de arte do patrimônio da Casa

anexadas às fichas,
para permitir uma
identificação precisa
da obra.
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