
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

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

Local Vídeo conferência: Google Meet 

Data/ Horário 26 de agosto de 2021 (quinta-feira), às 09h15 

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.  
 

Ele e a equipe passaram a relatar os resultados da Semana do Patrimônio Cultural que realizada entre 16 a 20 de 

agosto. Foi destacado que tudo correu muito bem e foi agradecido o apoio da FIP. Comunicaram que foi  registrado 

grande participação os eventos com grande retorno da população. Profissionais da educação das escolas estaduais 

e particulares procuraram a Secretaria para viabilizar ações nas escolas, uma vez que já existem ações apenas 

nas escolas municipais. Houve grande apoio dos demais secretários municipais que querem levar ações de 

educação patrimonial para suas equipes. Muitos artistas locais se envolveram nas exposições e manifestaram 

interesse em apoiar e participar de próximos eventos. 

 

Marco Aurélio informou que no próximo ano será comemorado os 100 anos do modernismo e a experiência da 

Semana do Patrimônio Cultural será importante para os eventos a serem propostos. Já nesse ano, em outubro será 

proposta uma semana de eventos “A Mulher, o tempo e a Cidade - importância da acessibilidade sob o olhar da 

mulher”. Esse entre outros eventos já será um marco para 2022. Marco destacou a importância de tratar a 

contemporaneidade e inserir ações contemporâneas nesses eventos. O assunto deverá ser melhor formulado. 

 

Marco apresentou a proposta de Registro do “Mineiro Pau” do Sr. Zico e do altar da Igreja do distrito de Cataguarino,  

esse assunto será tratado oportunamente, devendo ser apresentado documentação para iniciar o processo. Os 

Conselheiros apoiaram a proposta. 

 

Em relação aos bens a receberem intervenção em 2022 (orçamento e justificativas) foi informado que será feito um 

levantamento na Secretaria de Obras, priorizando aqueles que estiverem em pior estado e será encaminhando aos 

Conselheiros por mail, uma relação para que na próxima reunião possa ser tomada uma decisão. Já será cumprida 

a nova portaria do Iepha que solicita maiores informações sobre as ações a serem propostas. Existe uma prioridade 

quanto à Chácara Catarina e foi proposto que será encaminhando os dados antes e, se necessário, deveremos 

realizar uma reunião extraordinária, mas houve preocupação de tomar-se qualquer decisão antes de termos uma 

visão geral. Foi esclarecido que a situação da Chácara Catarina é bem crítica e que seriam apenas obras de 

manutenção. 

 

André pediu para voltarmos ao assunto das lixeiras, devendo ser definido o local para instalação e até abrir um 

concurso para escolha do modelo. Foi lembrado que já foi aprovado um modelo e instaladas algumas na Chácara 

Catarina e que já estão sendo avaliadas a eficácia do modelo. A Prefeitura já está aval iando uma ação na cidade 

como um todo. Ressaltando o cuidado que se deve ter com o Mobiliário Urbano em geral.  

 



 

 

Foi informado que no dia 2 de setembro haverá reunião com proprietários e os lojistas da rua Tenente Luis Ribeiro 

em frente ao Centro Cultural Eva Nil para discussão da pintura da fachada. No dia 7 de setembro, no Centro Cultural 

Eva Nil será a realizada a cerimônia de entrega de troféu Paulo Fialho para pessoas que colaboram com a Cultura 

na Cidade. No dia 24 de setembro será realizada uma Oficina de Educação Patrimonial para escolas, direcionada 

aos professores municipais do 1º ao 5º ano. Os Conselheiros foram convidados a participar dessas atividades. 

 

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

Conselho. 

 

CONCLUSÃO: A pauta foi cumprida. Depois da reunião encaminhei para o grupo dos Conselheiros o convite para 
o evento “Requalificação & Ressignificação de Bens Culturais” organizado pelo CAU/MG e encaminhei para todos 
a Cartilha de Patrimônio. 

 
 

Data 30 / 08 / 2021                                                   
 
 

 
 

 


