
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

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

Local Vioconferência: Google Meet 

Data/ Horário 21 de outubro de 2020 (quarta-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. Após verificação de 
quórum foi dado início à reunião com a aprovação da ata da reunião com emenda do Luis Antônio. 
Foi informado que a última reunião de 2020 será realizada no dia 05/11.  
 
O José Vitor fez um balanço das ações aprovadas pelo Conselho no ano passado e já realizadas 
neste ano.  Na próxima reunião deverão ser aprovados os investimentos para 2021 e já foi 
apresentado uma proposta inicial, sendo que ainda neste mês deverá ser encaminhado por mail 
os respectivos orçamentos: Monumento a José Inácio Peixoto: pintura do teto, limpeza do painel, 
revisão das grades; Praça Manoel Inácio Peixoto: pintura da concha, limpeza, reparos de alvenaria, 
revisão da iluminação; Concha Acústica: iluminação, pintura, limpeza das pastilhas; Estação do 
Distrito da Glória: pintura e reparos em geral; Conjunto Arquitetônico da Praça Governador 
Valadares: pintura externa, revisão das calhas, reparo de alvenaria; Estação Ferroviária (Centro 
Cultural Eva Nil): reparo no teto da cozinha, revisão da parte elétrica; Faixa de pedestre entre o 
ponto de ônibus na chácara Dona Catarina e plataforma da Estação; Faixa de pedestre entre o 
Shopping da Estação e Chácara Dona Catarina; Colocação de lixeiras: Calçadão Rui Barbosa e 
Praça Santa Rita. Plano do inventário em parceria com FIC. Foi solicitado que se algum conselheiro 
tivesse alguma sugestão fizesse o encaminhamento até dia 30/11para inclusão na discussão da 
próxima reunião. Foi destacado que deverá ser estabelecida uma estratégia para envolver a 
sociedade nessas ações e o papel do Conselho é fundamental nesta questão. O José Luiz prestou 
alguns esclarecimentos sobre cada uma das ações, mas o relatório com orçamento será discutido 
na próxima reunião. 

O Guilherme perguntou se a proposta da FIC para elaboração do Inventário já foi aprovada e o 
José Vitor disse que está em fase final de análise para aprovação do Conselho. Destaquei a 
importância de prever ações futuras de manutenção do Inventário.  

O José Luis lembrou que a data limite para prestação de contas com o IEPHA é 30 de novembro 
e que a equipe já está organizando a documentação necessária e as atas de nossas reuniões 
virtuais precisarão ser todas assinadas. O José Vitor destacou a importância do Conselho e que 
Cataguases obteve em 2020 a pontuação de 10,35 para o ICMS Cultural sendo que em 2019 foi 
de 7,60. Agradeceu o empenho dos membros do Conselho nessa vitória.  



 

 

A reunião foi encerrada e reforçada a necessidade de avaliação das propostas para 2021 que serão 
encaminhadas por mail para que possamos tomar todas as decisões na próxima reunião. 
 

CONCLUSÃO: A pauta foi cumprida. O envolvimento de todos será fundamental para conclusão 
das ações do Conselho neste ano. 

 
 
Data 21 / 10 / 2020                                                   
 
 

 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

 


