
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 37ª Reunião Ordinária do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba – CONPHAU  

Local Reunião Virtual via Google Meet 

Data/ Horário 06/10/2021 as 14:00h 

Relator Matheus Lopes Medeiros 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
A reunião teve como pauta:  
 

1. Protocolo nº 107/156067/2021 – Supressão de 1 (uma) palmeira cariota, 5 (cinco) palmeiras jerivás, rebrota de 1 (uma) 
sete copas, controle dos cipós e poda de indivíduos arbóreos no entorno do bem tombado Museu de Arte Sacra – MAS 
(Igreja Santa Rita); 

2. Descaracterização da fachada do imóvel inventariado localizado na Rua Padre Zeferino, nº 135, esquina com Rua 
Bernardo Guimarães, nº 24, Bairro Estados Unidos; 

3. Pedido de retirada do inventário do imóvel localizado na Rua Governador Valadares, nº 223 (antigo 39); 
 

Conselheiros presentes:  
 

Luiz Mário Molinar Neto (Presidente) 
Daniela Velludo de Souza 
Reinaldo Ribeiro dos Santos 
Matheus Lopes Medeiros 
Jaqueline Roméria Teodoro 
Gustavo Vaz Silva 
 



 

 

 
CONCLUSÃO: 
 
Foi aprovado, por unanimidade, a supressão e podas dos espécimes especificados no Protocolo nº 107/156067/2021, devido 
aos riscos de queda no entorno imediato à Igreja de Santa Rita, bem tombado em nível federal, após uma visita in loco de 
parte dos conselheiros para verificar as condições retratadas e os impactos para a paisagem do local. 
Após ouvir as considerações dos proprietários responsáveis pelo imóvel inventariado localizado na Rua Padre Zeferino, nº 
135, quanto intervenções realizadas informalmente, sem a apreciação do Conselho, as quais descaracterizaram, 
irreversivelmente, os elementos decorativos do bem, o Órgão colegiado decidiu por adiar para uma próxima reunião a 
deliberação sobre o caso.  
Por não haver quórum suficiente para deliberação, o Conselho não se decidiu o pedido de “cancelamento” de inventário 
solicitado pelos responsáveis do imóvel localizado na Rua Governador Valadares, nº 223, o qual teve face frontal 
descaracterizada e se encontra sem uso há alguns anos. No entanto, os membros do Conselho informaram a impossibilidade 
de se cancelar um instrumento de reconhecimento, sendo apenas possível, mediante à deliberação do Conselho, a 
autorização de um pedido de demolição ou intervenção pelas partes interessadas, tendo como contrapartida o complemento 
das informações sobre o imóvel para a disposição e enriquecimento do arquivo documental do Município. Foi informado, 
também, que o imóvel se encontra no entorno da sede dos Correios e Telégrafos, um bem tombado pelo Município, e em uma 
área de adensamento controlado e, que, portanto, qualquer proposta de intervenção no local deverá ser encaminhada para a 
apreciação do Conselho, além de outras instâncias municipais.         
 

  
 
 
Data 28/10/2021                                                 _____________________________________________________ 
                                                                                                                Matheus Lopes Medeiros 
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