
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

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

Local Vídeo conferência: Google Meet 

Data/ Horário 10 de agosto de 2021 (terça-feira), às 08h5 

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

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO: A reunião foi presidida pelo José Luis que abriu a reunião agradecendo 

a participação de todos. Após verificação de quórum foi dado início à reunião e o José Luis esclareceu a 

necessidade dessa reunião extraordinária em função da programação do dia do Patrimônio Nacional em 17/08, a 

partir do dia 16 já estão previstas ações que devem ser discutidas pelo Conselho.  

As flamulas para indicação dos imóveis tombados, apresentadas na última reunião, estão sendo confeccionadas e 

já foi feito contato com os proprietários desses imóveis que concordaram na fixação que acontecerá no dia 16, os 

proprietários dos imóveis receberão um certificado. 

No dia 17 será divulgado um vídeo anunciando o evento e estão programadas visitas guiadas sob a coordenação 

da Virgínia que esclareceu como será a dinâmica em função das restrições da pandemia e convidou os 

Conselheiros. Informou que os Secretários Municipais foram convidados. As visitas serão guiadas no circuito 

estabelecido com as flâmulas no sítio histórico. 

No dia 18  está programado um webnário com o tema: Patrimônio, Arquitetura e Sociedade e no dia 19 está 

programado outro webnário com o tema: Educação Patrimonial: importância e resultados. 

Dia 20 abertura de exposição, pela manhã: “Seu Zico: o rei do mineiro-pau"  na Chácara Dona Catarina e na parte 

da tarde abertura de exposição com obras de artistas locais sobre nosso patrimônio no Centro Cultural Eva Nil. 

Cataguases vai ainda participar da 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais 2021 “Caminhos do 

Patrimônio: Contemporaneidade e Novos Caminhos” -IEPHA – MG que se inicia no dia 17/08. Para esse dia será 

gravado um mini documentário que será divulgado por diversas mídias mostrando a trajetória da política de 

preservação da cidade. 

A Virgínia vai encaminhar a programação completa e reforçou a importância da participação dos Conselheiros. 

Está previsto ainda para este ano o registro do patrimônio imaterial, já estão sendo feitos contatos para identificar 

a ação das pessoas detentoras dos saberes e já foi identificado o problema que elas enfrentam frente a novas 

tecnologias. Em setembro está previsto o Fórum de escuta para registrar o conhecimento individual para permitir a 

continuidade. Haverá ainda o primeiro registro imaterial com o Sr. Zico. 

Foram repassadas informações diversas sobre obras de melhorias e ações operacionais do Conselho. 

Foi informado que está sendo feito um trabalho com os Secretários Municipais e com os funcionários públicos 

municipais de sensibilização sobre o patrimônio local e ainda com o Conselho de Turismo. Está previsto também 

um trabalho com os taxistas e funcionários da rede hoteleira. 

José Luis e Virgínia agradeceram pela participação de todos destacando a importância da participação de todos 



 

 

nos eventos apresentados. 

 

CONCLUSÃO: A pauta foi cumprida. Foi confirmada a reunião ordinária do próximo dia 26 de agosto. 

 
 
Data 10 / 08 / 2021                                                   
 
 

 
 
 
 
 


