
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural COMPAC/Cataguases- MG 

Local Vioconferência: Google Meet 

Data/ Horário 05 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 09h 

Relator Cecilia Maria Rabelo Geraldo – representante titular do CAU/MG 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO: O José Vitor Abriu a reunião agradecendo a participação de todos, mais 
uma vez por vídeo conferência. através do Google Meet. Após verificação de quórum foi dado início à reunião com 
a aprovação da ata da reunião sem ressalvas. Foi informado que não foi possível concluir os orçamentos das 
atividades propostas para 2021 e que será necessário realizarmos uma reunião extraordinária prevista para o dia 
19/11.  
 
O José Vitor iniciou a apresentação dos orçamentos já obtidos para as ações propostas para 2021, ressaltou que 

a prefeitura tem contato com mão de obra própria e até carreto com veículos da prefeitura, portanto o orçamento 

se limita, praticamente, ao material a ser adquirido, conseguindo valores baixos para a execução dos serviços: 

 

➢ Estação Ferroviária do distrito da Glória 

3 latas de 18 litros de Rende Plus; 
3 latas de 18 litros branca de Rende Plus; 
2 latas de 18 litros marrom; 
6 esmaltes de base de água pérola; 
2 latas de 18 litros brilho; 
3 sacos de argamassa; 
3 latas de massa corrida; 
6 lâmpadas de led para exterior 

✓ MÃO DE OBRA DA PREFEITURA  

✓ MATERIAL: $2.380,00 REAIS 

➢ MONUMENTO JOSÉ INÁCIO PEIXOTO 

1 latão de tinta branca 18 litros Rende Plus; 

Reparo de grades; 

Pintura das grades; 

Lavar ladrilhos chão; 

Lavar painel “As Fiandeiras”; 

2 galões de esmalte preto brilhante; 

2 solventes 

✓ TOTAL DO MATERIAL DE LIMPEZA: $1.500,00 REAIS 

➢ PRAÇA Manoel Inácio Peixoto 



 

 

1 lata de 18 litros Rende Plus; 

1 removedor para pichação; 

1 saco de cimento; 

Areia para pedras; 

Parte elétrica; 

Pintura de grades 

✓ TOTAL DO MATERIAL: $1.500,00 REAIS 

➢ Duas faixas de pedestre na Catarina 

Pedra, areia, cimento, corrimão, tijolinho. 

✓ TOTAL DO MATERIAL: $3.400,00 REAIS (unidade) total: 6.800,00 

Foi esclarecido que a localização dessas faixas será apresentada ao Conselho e dependerá de autorização do 

IPHAN e será eliminado degraus para permitir acessibilidade com implantação de rampa. 

➢ PITURA CONJUNTO ARQUITETÔNICO (COBAL) depois será necessário envolver os proprietários 

nessa ação 

6 latas de 18 litros Rende Plus 

1 lata de 18 litros verde 

2 latas de argamassa 

Andaime 

✓ TOTAL DO MATERIAL: $3.400,00 REAIS 

Em relação à Concha Acústica e a reforma da cozinha da Estação, não foi possível obter-se o orçamento ainda, 
mas será apresentado na próxima reunião. Quanto às lixeiras, ainda não tem orçamento de todos os modelos. 
Já foram aprovadas 16 como teste dessas 12 já foram instaladas as outras 4 já serão instaladas. O Thiago 
chamou atenção para a manutenção diária e que ainda está sendo testado o saco mais adequado (refil). 
 

O Plano de Inventário, elaborado pela Secretaria de Cultura uma vez que não foi possível assinar convênio com 

a FIC, será encaminhado por mail para análise e colocado em aprovação na próxima reunião. 

CONCLUSÃO: A pauta foi cumprida. Aproveitei para anunciar as ações do CAU/MG: evento a ser realizado dias 
10 e 11 próximos e edital de patrocínio (game). 

 
 
Data 05 / 11 / 2020                                                   
 
 

 


