
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

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

Local Centro Cultural “Eva Nil”, Praça Governador Valadares nº 170. 

Data/ Horário 20 de fevereiro de 2020 (quinta-feira), às 08h15 

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

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO: Após verificação de quórum foram dadas informações sobre licitação para 
continuidade de recuperação dos imóveis tombados e seu entorno, em especial o prédio do Cine Teatro Edgar que foi muito 
afetado pelas chuvas. Aproveitou-se o momento para falar-se dos problemas ocorridos com as chuvas sendo que a estação 
de Sinimbu foi bastante afetada inclusive a via de acesso, será feito uma avaliação cuidadosa para avaliação das ações 
necessárias. Importante frisar que a prioridade do governo federal é para vias de acesso e infra estrutura, os imóveis com 
valor patrimonial não serão contemplados nesse primeiro momento. 
 
A Virgínia expos seu programa para ampliação do Programa de Educação Patrimonial neste ano de 2020, o trabalho nas 
escolas será estendido à área rural e à rede estadual e mesmo particular a partir de demanda e projeto para a terceira idade. 
Será realizada uma mostra em novembro com os trabalhos desenvolvidos. Ela informou que servidores de municípios no 
entorno buscam conhecer a experiência de Cataguases. Será desenvolvido um trabalho com o curso de arquitetura e 
urbanismo da FIC. Está previsto para início a curto prazo de capacitação para os fiscais de postura do município, foi sugerido 
incluir os fiscais de obras também. Integração da educação patrimonial ao projeto “Feliz é quem toca” voltado para crianças 
e adolescentes. As visitas guiadas se iniciam em abril. 
 
Em relação à aquisição dos equipamentos aprovados pelo Conselho de Patrimônio para DEMPHAC foi informado que está 
sendo dada continuidade ao processo com cotação de preços de 3 empresas. 
 
Nesse momento foi destacada a urgência de iniciar os trabalhos na Chácara Dona Catarina, foi informado que a Energisa 
ainda não entregou a parte de sua responsabilidade. 
 
Foi comunicado que o Senac vai iniciar um curso com duração de 6 meses voltado à implementação de Circuitos Turísticos. 
O projeto do Senac é voltado para a área rural, mas no caso de Cataguases será incluída a área central com destaque para 
seu patrimônio. 
 
 Informei que o evento proposto pelo CAU/MG está confirmado para o dia 12/05 e solicitei que o José Luis entrasse em contato 
com a Flávia no CAU/MG para os encaminhamentos necessários. Falei sobre o Seminário de Acessibilidade realizado no final 
do ano passado e sugeri que eles acessassem via You Tube a palestra sobre acessibilidade em Olinda. 
 
O José Vitor aproveitou para informar que a licitação de contratação das obras da rua Humberto Mauro já foi concluída, ele 
não informar o nome da empresa vencedora. 
 
O José Luis informou que o CAU/MG passa a contar com um representante suplente, o Ademir. 
 
O José Vitor falou das preocupações e problemas que eles estão enfrentando junto aos órgãos superiores. O Iphan ante a 
falta de nomeação do Secretario de Cultura, nome proposto a Regina Duarte, algumas ações tem sido postergadas. Em 
relação ao Iepha, foi lamentado o fato das capacitações sobre ICMs Cultural não terem sido propostas para a nossa região e 
que o foco tem sido os consultores e não os servidores municipais. 
 
O Thiago do Meio Ambiente solicitou que na próxima reunião fosse prevista uma apresentação de um trabalho realizado pelo 
setor dele, todos apoiaram a solicitação. 
 



 

 

CONCLUSÃO: A pauta foi cumprida. Os Conselheiros, como já dito, estão bastantes animados com o evento a ser realizado 
na cidade pelo CAU/MG. Apesar das dificuldades apontadas e dos problemas ocorridos com as chuvas encontram-se todos 
bastantes animados para os trabalhos de 2020. 

 
 

Data 21 / 02 / 2020                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Cecilia Maria Rabelo Geraldo 
 

 


