
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 32ª Reunião Ordinária do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba – CONPHAU  

Local Reunião Virtual via Google Meet 

Data/ Horário 06/04/2021 as 14:00h 

Relator Matheus Lopes Medeiros 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
A reunião teve como pauta:  
 
1. Projeto de reforma e manutenção do imóvel inventariado localizado na Rua Tristão de Castro, nº 266; 
2. PA 01/13808/2019 – Licença para corte de árvore morta – frente ao SENAI, esquina com a Rua Capitão Manoel Prata 

com Rua Paulo Pontes, entorno do bem tombado do Conjunto Arquitetônico SESIMINAS; 
3. Agendamento de visita referente ao PA 01/13630/2020 – Licença para corte Rua Doutor José Maria Reis, nº 701 – entorno 

do Museu de Arte Decorativa – MADA; 
4. Projeto de alteração da Lei do Patrimônio Cultural nº 10.717/2008. 

 
Conselheiros presentes:  
 

Luiz Mário Molinar Neto (Presidente) 
Daniela Velludo de Souza 
Gustavo Vaz Silva 
Thiago Riccioppo 
Maria Aparecida Basílio 
Reinaldo Ribeiro dos Santos 
Tânia Maria Ferreira da Silva 
Jacqueline Roméria Teodoro 
Veruska Bichuette Custódio 
Matheus Lopes Medeiros 
 
 



 

 

 
CONCLUSÃO: 
 
Tratou-se da primeira participação do Conselheiro Matheus Lopes Medeiros em uma reunião do CONPHAU.  
Este conselho iniciou sua 13º gestão no segundo semestre de 2020, contudo, após a mudança de administração municipal, 
houve a recondução de boa parte dos conselheiros indicados pelo poder público, o que inclui o seu presidente.  
Ao abrir a reunião, o presidente solicitou a apresentação de cada conselheiro, prosseguindo logo após com as discussões 
dos itens previstos na pauta. 
O primeiro deles se tratava de um imóvel privado e inventariado que, após um incêndio e há anos em processo de 
arruinamento, foi alvo de uma ação do Ministério Público, a qual determinava urgência para a reforma. A vista disso, seus 
proprietários apresentaram o projeto de reforma ao CONPHAU prometendo a conservação integral do bem. Por não constar 
no projeto arquitetônico todos os desenhos necessários para uma leitura mínima da intervenção, foi solicitada pelo CONPHAU 
uma reapresentação. Da mesma forma, solicitou-se a apresentação de um cronograma físico financeiro de obras para a 
execução do projeto. 
Já no segundo item, foi deliberado por unanimidade a supressão do espécime arbóreo do entorno de bem tombado. A árvore 
apresentava cupins e segundo laudo técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente já estava morta. E como condição, 
deliberou-se o plantio de outro espécime no local. 
O terceiro item da pauta se tratava apenas do agendamento de uma visita no lote conhecido como “Mata Eva Reis”, um 
remanescente de uma chácara histórica, a qual é alvo de um longo processo administrativo que pede a supressão total das 
árvores. O lote está do entorno do bem tombado Chácara dos Eucaliptos. 
O quarto e último item tratou mais de um comunicado sobre o projeto de alteração da Lei do Patrimônio Cultural nº 
10.717/2008, sendo a referida lei disponibilizada aos conselheiros para a devida contribuição. 
 

  
 
 
Data 23/06/2021                                                 _____________________________________________________ 
                                                                                                                Matheus Lopes Medeiros 
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