
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 36ª Reunião Ordinária do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba – CONPHAU  

Local Reunião Virtual via Google Meet 

Data/ Horário 16/09/2021 as 14:00h 

Relator Matheus Lopes Medeiros 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
A reunião teve como pauta:  
 

1. Projeto de reforma e manutenção do bem Tombado Sanatório Espírita de Uberaba; 

2. Apresentação de cronograma de execução de obra do imóvel inventariado localizado na Rua Tristão de Castro, nº 266; 

3. Requerimento da Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis – AASPP para a construção de 3 (três) 
faixas de pedestres acima do nível da rua (lombofaixa) a ser executada pela Secretaria de Serviços Urbanos e Obras - 
SESURB e a implantação de câmaras de vídeo monitoramento no bem Tombado Peirópolis; 

4. Plano de Aplicação do Recurso do ICMS-Patrimônio Cultural Consolidado. Reforma e manutenção do bem tombado 
Palacete José Caetano Borges, e reforma e manutenção do bem tombado Igreja Metodista; 

5. Informe sobre resposta ao Ofícios nº 569/CRMA/2021 e nº 564/CRMA/2021 – Estado de Conservação do bem 
inventariado Jockey Clube de Uberaba, localizado na Praça Rui Barbosa, nº 72, Bairro Centro. 
 

Conselheiros presentes:  
 

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



 

 

 
CONCLUSÃO: 
 
Foi apresentado pela equipe do Escritório Modelo da Universidade de Uberaba um projeto de intervenção no Sanatório Espírita 
de Uberaba, bem tombado pelo Município, para que seja possível incorporar ao imóvel, hoje sob direção da referida 
Universidade, usos educacionais de ensino e extensão. O projeto resultará em intervenções e adaptações significativas, 
contudo, devido a sua sensibilidade quanto às características construídas do bem, e por ser consenso a necessidade de 
grandes investimentos e a readequação de usos para a garantia de sua conservação, manutenção, bem como para servir à 
comunidade, o Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada. Como única observação, eu, Matheus Medeiros, 
sugeri, aos representantes do projeto, estudar a possibilidade de não remover o guarda-corpo original do acesso principal do 
edifício para a alocação dos corrimãos exigidos na NBR-9050, os quais poderiam ser fixados nos degraus;   
O advogado Fabiano Martins Ribeiro, representante de um dos proprietários do imóvel inventariado localizado na Rua Tristão 
de Castro, nº 266, apresentou que seu cliente está interessado em doar sua parte do imóvel ao Município, em razão do alto 
custo das intervenções exigidas no imóvel pelo Ministério Público de Minas Gerais e pela Lei de Proteção do Patrimônio 
Cultural de Uberaba (Lei n. 10717/2008). Contudo, por não haver um acordo entre os proprietários do imóvel quanto a doação, 
os conselheiros solicitaram ao advogado, verificar com seu cliente, as intenções dos demais responsáveis quanto ao futuro 
do imóvel, bem como estudar a possibilidade de doação junto à Prefeitura Municipal. 
Foi aprovada, por unanimidade, a solicitação da Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis – AASPP para 
a construção de 3 (três) faixas elevadas para pedestres, como medida a garantir a segurança dos transeuntes em meio ao 
fluxo constante de veículos que transitam em alta velocidade no distrito rural. 
Foi aprovado, por unanimidade, o Plano de Aplicação dos Recursos do ICMS-Patrimônio Cultural para a reforma e 
manutenção do Palacete José Caetano Borges e da Igreja Metodistas, imóveis tombados pelo Município. 
O Conselho ficou ciente do estado de conservação precário da sede do Jockey Club de Uberaba, imóvel inventariado em 
2010 pelo Município, por meio dos Ofícios nº 569/CRMA/2021 e nº 564/CRMA/2021. 
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