
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

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

Local Vioconferência: Google Meet 

Data/ Horário 25 de junho de 2020 (quinta-feira), às 09h15 

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

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO: O José Vitor agradeceu a participação de todos e manifestou a alegria 
de poder realizar a reunião pois considerando as novas medidas para enfrentamento da pandemia do coronavírus 
(COVID 19), e a necessidade de continuidade dos trabalhos relativos ao Conselho Municipal de Patrimônio, a 
reunião foi realizada através do Google Meet. Após verificação de quórum foi dado início à reunião com a aprovação 
da ata da reunião anterior. O José Vitor informou que está sendo dados andamento às ações já aprovadas em 
2019. Destacou os problemas na estação de Sinimbu que sofreu 3 inundações consecutivas. 
 
Informou que o município participa da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e tem havido um gasto 
alto (R$5.000,00 mensal a partir de dezembro de 2019) para ser associado mas não tem tido nenhum benefício e 
colocou em discussão a permanência na Associação. O Conselho considerou que não justifica a permanência por 
ora e que, se oportunamente for interessante poderá voltar a se associar. 
 
Informou que houve proposta de permuta com o proprietário do sub solo do Cinema com terrenos do município, 
destacou inclusive o problema de manutenção do local uma vez que os funcionários responsáveis estão afastados 
nesse momento. A reforma será possível a partir de uma emenda parlamentar da Margarida Salomão que indicou 
inclusive um arquiteto da UFJF. Foi destacada a necessidade de definir-se o uso futuro do espaço e os valores dos 
imóveis a serem permutados. Em relação ao projeto definir-se o escopo do projeto a ser apresentado pela UFJF.  
 
A obra da Avenida Humberto Mauro terá recurso de emenda parlamentar mas só foi liberado o valor de 
R$78.000,00. Para não perder o recurso a obra teve de ser conforme cronograma aprovado na CAIXA, estão sendo 
negociadas as etapas conforme recurso liberado. 
 
O Thiago do Meio Ambiente apresentou proposta de instalação de papeleiras na cidade, em especial na Chácara 
D. Catarina e depois em duas outras praças, preocupado com a aceitação do Iphan. Foram apresentados dois 
modelos que foram aprovados. 
 
O José Luis informou que Cataguases conseguiu melhorar sua pontuação no ICMs Cultural e agradeceu a 
colaboração do Conselho, decisivo nessa melhora de pontuação. 
 
A Virgínia solicitou a divulgação dos vídeos “Conhecendo Cataguases”. E informou que acontecerá o Fórum de 
Sustentabilidade das Cidades Históricas ela vai encaminhar links para quem tiver interesse em participar deste e 
outros eventos previstos. 
 
A próxima reunião ainda não está agendada e o calendário do segundo semestre será definido e encaminhado em 
breve. 
 
O José Vitor e o José Luis mais uma vez agradeceram o empenho de todos de participarem da reunião. 
 



 

 

CONCLUSÃO: A pauta foi cumprida. Os Conselheiros, se mostraram bastante empenhados em dar 
prosseguimento aos trabalhos nesse momento aguardando o retorno às reuniões presenciais prevendo visitas 
técnicas a lugares diversos. 

 
 

Data 25 / 06 / 2020                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Cecilia Maria Rabelo Geraldo 
 

 


