
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 34ª Reunião Ordinária do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba – CONPHAU  

Local Reunião Virtual via Google Meet 

Data/ Horário 15/06/2021 as 14:00h 

Relator Matheus Lopes Medeiros 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
A reunião teve como pauta:  
 
1. Execução das fichas de inventário das casas de Matrizes Africanas;  
2. Apresentação de cronograma de execução de obra do imóvel inventariado localizado na Rua Tristão de Castro, nº 266; 
3. Instalação de guarda corpo e corrimão no Museu de Peirópolis, antiga Estação, pertencente ao conjunto tombado de 

Peirópolis; 
4. Tombamentos Provisórios dos bens imóveis que pertenceram a Chico Xavier: 1 - Casa da Prece; 2 -  Residência de Chico 

Xavier e Casa de Memórias e Lembranças; 3 – Mausoléu de Chico Xavier; 
5. Projeto de revitalização, reforma e manutenção do bem inventariado Praça Afonso de Oliveira Teixeira; 
6. Plano de Aplicação do Recurso do ICMS do Patrimônio Cultural;  
7. Pedido de Inventário da Praça e do Busto Doutor Jorge Frange pelo conselheiro Frederico Augusto de Carvalho Frange; 
8. PA 01/5661/2021 – Licença para demolição – Avenida Santos Dumont, nº 464, esquina com a Rua Antônio Carlos, nº 

345, Bairro São Benedito; 
9. Pedido de reparos nos telhados e substituição de telhas francesas por tipo americanas do bem tombado Carmelo do 

Coração Eucarístico de Jesus, localizado na Avenida da Saudade nº 600; 
10. Execução da Praça da Casa do Turista, localizada no conjunto tombado de Peirópolis. 

 
Conselheiros presentes:  
 

Luiz Mário Molinar Neto (Presidente) 
Daniela Velludo de Souza 
Thiago Riccioppo 
Maria Aparecida Basílio 
Reinaldo Ribeiro dos Santos 
Veruska Bichuette Custódio 
Matheus Lopes Medeiros 
Frederico Augusto de Carvalho Frange 
 



 

 

 
CONCLUSÃO: 
 
Em vista da importância cultural das casas de matriz africana para Uberaba, o CONPHAU aprovou, por unanimidade, a 
execução de fichas de inventário relativas a 16 casas. 
Em conformidade a solicitação do advogado representante dos proprietários do imóvel inventariado, localizado na Rua Tristão 
de Castro, nº 266, o CONPHAU foi favorável ao pedido de dilação de prazo para a entrega do relatório com o cronograma de 
execução de obras, bem como para a apresentação das complementações do projeto arquitetônico de intervenção no imóvel. 
Após a apresentação do projeto de corrimão para o Museus de Peirópolis pela conselheira Veruska Bichuette, o CONPHAU 
aprovou por unanimidade a intervenção. 
Na sequência da leitura do parecer técnico do Departamento de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural de Uberaba, 
justificando a importância em se tombar os bens imóveis relativos a memória do médium Chico Xavier, foi aprovado por 
unanimidade o tombamento provisório da Casa da Prece, Casa de Memórias e Lembranças, e a Sepultura de Chico Xavier.  
Não houve consenso em relação ao restauro da Praça Afonso de Oliveira Teixeira, sendo solicitada a defesa pelos 
responsáveis do projeto na próxima reunião do CONPHAU.  
Foram esclarecidos especificados os pagamentos referentes à manutenção de dois bens tombados pelo Município, sendo 
eles o Palacete José Caetano Borges e a Igreja Metodista, os recursos foram retirados da conta do Fundo Municipal de 
Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba e da Fundação Cultural de Uberaba.  
Após a leitura do parecer técnico do Departamento de Patrimônio Histórico, foi aprovado, por unanimidade, a elaboração do 
inventário da Praça e do Busto Doutor Jorge Frange, conforme solicitado por um dos conselheiros. 
Por não se tratar de um imóvel inventariado, ou com características históricas e artísticas que representem o patrimônio 
cultural do município, foi a aprovado por unanimidade pelo CONPHAU o PA 01/5661/2021, que solicita a demolição do imóvel 
situado à Avenida Santos Dumont, nº 464, esquina com a Rua Antônio Carlos, nº 345, Bairro São Benedito. 
Aprovou-se por unanimidade a solicitação de intervenção no telhado do Carmelo do Coração Eucarístico de Jesus, um bem 
tombado, com a condição de não alterarem a inclinação original da cobertura. A aprovação da substituição do estilo das telhas 
considerou, sobretudo, a recursos limitados da ordem religiosa para os reparos, e a urgência da intervenção para a 
preservação do imóvel. 
O último item da pauta, relativo ao projeto arquitetônico de uma praça ao lado da Casa do Turista, no conjunto tombado de 
Peirópolis, também foi aprovado por unanimidade. 

  
 
 
Data 09/07/2021                                                 _____________________________________________________ 
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