
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

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

Local Vioconferência: Google Meet 

Data/ Horário 19 de novembro de 2020 (quinta-feira), às 09h 

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

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO: O José Vitor abriu a reunião agradecendo a participação de todos, mais 
uma vez por vídeo conferência, através do Google Meet, esta que será a última reunião do ano. Após verificação 
de quórum foi dado início à reunião com a aprovação da ata da reunião sem ressalvas. Foi informado que houve 
alteração no cronograma do IEPHA sendo que as novas datas são: 10/12 (inserção plataforma – inclusive atas) e 
22/12 para encaminhamento dos documentos.  
 
Deu-se inicío à discussão sobre o Plano Municipal de Inventário, o Guilherme apresentou algumas considerações 

que foram tidas como pertinentes, a Krystiane solicitou também que fossem revistos alguns dados do município e 

a Virginia disse que já estão sendo revistos. O Mauro, que elaborou o Plano, ponderou que no primeiro ano o 

município não tem orçamento e, portanto, foi proposto um número pequeno de imóveis e deverá ser previsto recurso 

no orçamento de 2022 a ser aprovado no município em 2021. Foi ainda esclarecido que se buscou uma estratégia 

para aumentar a pontuação do ICMs Cultural e possibilitar receber mais recursos a serem investidos no próprio 

inventário. Destacou a necessidade de revisão anual podendo incluir outros imóveis em que existe preocupação de 

deterioração. O plano foi aprovado devendo serem feitas algumas revisões de dados e no próximo ano o plano 

poderá ser revisto. 

 

Quanto aos orçamentos restantes das ações para 2021 informado que não foi possível obter o orçamento para 

instalação das lixeiras e revisão da instalação elétrica, e proposto que sejam apresentados na primeira reunião de 

janeiro como ação complementar ao planejamento ora aprovado, o que foi acatado pelos Conselheiros. 

 

José Vitor agradeceu pela participação de todos durante todo o período no Conselho e que ele se despede pois no 

ano que vem não estará mais na prefeitura. 

 

CONCLUSÃO: A pauta foi cumprida. Informei também que no próximo ano inicia-se uma nova gestão do 
CAUM/MG. 

 
 
Data 27 / 11 / 2020                                                   
 
 

 


