
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

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

Local Vídeo conferência: Google Meet 

Data/ Horário 24 de junho de 2021 (quinta-feira), às 08h5 

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

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO: O Marco Aurélio de Andrade Gonçalves, Presidente do Conselho, 

abriu a reunião agradecendo a participação de todos. Após verificação de quórum foi dado início à reunião com a 

aprovação da ata da reunião sem ressalvas.  
 

O José Luiz informou que o IEPHA estabeleceu a Deliberação e Portaria nº 06 de 31 de março de 2021 que trata 

das ações de Educação Patrimonial, ele passou a palavra para a Virgínia que fez uma apresentação detalhada das 

ações previstas já de acordo com essas novas orientações, já está sendo preparado o mapeamento de várias 

iniciativas contando com o apoio da equipe da Secretaria de Cultura, aguardando a anuência do Conselho para 

iniciar esse trabalho que vai subsidiar o Plano de Ação de Educação Patrimonial. Sendo que as ações já v inham 

sendo encaminhadas e que, a partir da portaria do IEPHA, estão sendo reformatadas. Houve a anuência do 

Conselho ao Plano no geral apresentado, sendo que as ações deverão ser desenvolvidas a partir de agora.  

 

O José Luiz apresentou a pontuação provisória divulgada pelo IEPHA/MG referente ao ICMS Patrimônio Cultural 

exercício 2022, apesar de Cataguases estar em terceiro lugar entre os municípios da microregião a equipe do 

Departamento julgou que ainda está baixo frente ao potencial do município. Destacou que foi o único município que 

cresceu. O Marco Aurélio destacou que é importante aumentar a pontuação, mas deve-se buscar de fato melhorar 

as ações que beneficiam a população. André Tartaglia destacou a preocupação de que a Câmara Municipal está 

querendo alterar o zoneamento sem ouvir o Conselho de Patrimônio, apesar do patrimônio poder ser atingido por 

esta alteração e ainda destacou a importância da revisão do Plano Diretor. O Marco Aurélio salientou a necessidade 

de aproximação com a Câmara para reforçar a importância do trabalho do Conselho. A Stefany, representante da 

Câmara, informou que teve uma audiência sobre esse tema e que a percepção dela é de que existem muitas outras 

propostas de alterações pontuais futuras. O José Luiz informou que toda questão contábil nesta gestão será de 

responsabilidade da área financeira do município e do próprio prefeito. 

 

O Marco Aurélio falou do processo de aprovação da Lei Emergencial Municipal que remaneja os recursos de 

algumas Secretarias, inclusive da Secretaria da Cultural, para apoio a famílias. A expectativa é de que na prática a 

lei não trará muitos benefícios, prejudicará muitas secretarias e consequentemente a prestação de serviços à 

população e que, inclusive, é inconstitucional. A prefeitura vai elaborar um parecer jurídico e foi aprovado que o 

Conselho apoiará esse parecer. 
 

O José Luiz informou que foi feito uma análise e foi identificado que a situação do telhado da Chácara Dona Catarina 

e Paço Municipal é bastante crítica, apresentou imagens para mostrar em detalhes. Foi aprovada a destinação de 

R$33.767,55do Fundo de Patrimônio solicitado para a reforma emergencial do telhado do Paço e foi criada uma 

comissão para participar da fiscalização da aplicação deste valor.  

 

O José Luiz disse que precisa ser efetuada uma revisão da iluminação externa do Centro Cultural Eva Nil que tem 



 

 

havido reclamações. Serão encaminhados os custos para apreciação dos Conselheiros. 

 

Marco Aurélio agradeceu pela participação de todos destacando a importância da participação de todos no 

Conselho. 

 

CONCLUSÃO: A pauta foi cumprida. Informei que o Conselheiro Ademir está preparando o material que ele havia 

prometido na última reunião. Solicitei ainda o encaminhamento do calendário das próximas reuniões  

 

 
Data 24 / 06 / 2021                                                   
 
 

 


