
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2019 DATA: 27/08/2019 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Cecilia Maria Rabelo Geraldo            Cargo: Conselheira Efetiva  
Documento nº: A4657-4                           Tipo de documento: Registro CAU  

Dados da viagem: 
 

Evento: Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Cataguases          Local: Centro Cultural “Eva Nil”, Praça Governador 
Valadares nº 170   
 

Data de início: 22/08/19                            Data de término: 22/08/19   

 

Justificativa da viagem:   
Nesta reunião, eu, como representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais fui empossada no 
Conselho.  
 

Descrição das atividades realizadas no evento:  

Vencido os pontos de pauta iniciais (verificação de quórum e aprovação da ata da reunião anterior) foram dadas informações 
sobre desdobramentos da reunião anterior em especial sobre melhorias previstas para o prédio do Centro Cultural. Foi 
informado que será feito o processo de aquisição de tinta, mas a aplicação será de forma voluntária. Foi sugerido que se 
tentasse a doação das tintas, mas foi informado que a compra entra como aplicação do fundo e reverte em pontuação para o 
ICMS Cultural. 
Foi manifestada a preocupação com a baixa pontuação de Cataguases, que já foi feito um contato com a prefeitura de 
Argirita que possui melhor pontuação, especulando-se a possibilidade de contratar a assessoria que atualmente atende o 
município. Mencionei a possibilidade de apoio do CAU/MG na promoção de um evento para discussão do tema. Foi 
informado que também estão sendo organizados eventos de turismo. Existe ainda a vontade de aumentar os recursos para 
aplicação em cultura com recursos de outras fontes, estando os municípios da região buscando apoio parlamentar. 
Salientou-se os problemas que o município vem tendo, em geral, com o atraso do repasse do ICM, não apenas na área da 
cultura e que com a lei Robin Hood Cataguases perde recurso para outros municípios. Foi chamada atenção para 
dificuldades de registro no livro de Tombo, sem maiores esclarecimentos sobre o assunto.  
Foi feito o anuncio do evento que será promovido pelo Demphac: Jornada Mineira do Iepha – MG dia 30/08 em que será 
organizado uma mostra de objetos de gastronomia referenciado aos pratos mais usais na região e uma oficina com artesão 
local; e do Encontro Folclórico no dia 31 de agosto na Chácara Dona Catarina com apresentação de grupos locais.  
Por fim foi discutido os pedidos de isenção de IPTU encaminhados por proprietários de conjunto de casas tombadas pelo 
Iphan. Considerando que existe uma ação na justiça entre esses proprietários e o Iphan em função de alterações nos 
imóveis o Conselho negou o pedido até que sejam promovidas as adequações conforme determinação daquele órgão e 
acertadas na justiça. 

 
 
 



 

 

 

Avaliação do evento:  
A pauta foi cumprida e frente a discursões sobre o processo de construção na cidade, dificuldade em alteração nas leis 
urbanísticas, o Plano Diretor é de 2006, apresentei a intenção do CAU/MG em firmar convênio com as prefeituras e fiquei de 
apresentar o assunto na próxima reunião agendada para o dia 31/10/2019. 
 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: __/__/__                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data: __/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


