
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 35ª Reunião Ordinária do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba – CONPHAU  

Local Reunião Virtual via Google Meet 

Data/ Horário 27/07/2021 as 14:00h 

Relator Matheus Lopes Medeiros 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
A reunião teve como pauta:  
 
1. Informe sobre a notificação e recibo do tombamento provisório dos bens materiais do Chico Xavier e Registro Imaterial; 
2. Plano de Aplicação do Recurso do ICMS do Patrimônio Cultural – Proteção do entorno do Bem Tombado Museu de Arte 

Decorativa – MADA; 
3. Cronograma de obra do imóvel inventariado localizado na Rua Tristão de Castro, n. 266; 
4. PA 01/5008/2020 – Imunidade Tributária 2021 – Rua Major Eustáquio, n. 542; 
5. Apresentação do estudo de proposta de ocupação para Mata Eva Reis elaborado por Veruska Bichuette e Matheus 

Medeiros. 
 

Conselheiros presentes:  
 

Luiz Mário Molinar Neto (Presidente) 
Daniela Velludo de Souza 
Reinaldo Ribeiro dos Santos 
Veruska Bichuette Custódio 
Matheus Lopes Medeiros 
Tânia Maria Ferreira da Silva 
Jacqueline Roméria Teodoro 
Gustavo Vaz Silva 
 



 

 

 
CONCLUSÃO: 
 
A equipe do Departamento de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural informou ao CONPHAU certa resistência do 
responsável sobre os bens do médium Chico Xavier em autorizar o tombamento, antes de seja firmado um termo de compra 
da Casa da Prece pela Prefeitura Municipal de Uberaba. Em vista disso, a prefeitura consultará os meios possíveis para a 
aquisição do imóvel, dando celeridade ao processo;   
Foi informado ao Conselho o Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo de Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba 
(FUNPHAU). Com uma parte dos recursos serão custeadas as obras de manutenção do Palacete José Caetano Borges, e a 
abra de um muro de divisa no lote do Museu de Arte Decorativa (MADA), com o intuito de protegê-lo dos incêndios frequentes 
no entorno imediato; 
Não houve deliberação sobre o terceiro item da pauta, referente ao cronograma de obra do imóvel localizado na Rua Tristão 
de Castro, n. 266, devido à ausência não justificada do responsável pelo bem. O CONPHAU solicitou à equipe técnica 
elaborar um ofício pedindo, com o prazo de quinze dias sob pena de multa, esclarecimentos ao responsável;   
O CONPHAU não autorizou a solicitação de imunidade tributária, referente ao PA 01/5008/2020, aos responsáveis pelo 
imóvel, devido à proprietária não apresentar os projetos de intervenção do bem. Os locatários, responsáveis pelo imóvel, irão 
apresentar o projeto com as intervenções ao CONPHAU na próxima reunião ordinária para a deliberação final.  
Como último item da pauta, eu, Matheus Medeiros, e a conselheira Veruska Bichuete, apresentamos ao CONPHAU nosso 
estudo com a proposta de ocupação da Mata Eva Reis, entorno de bem tombado, após contato com os proprietários, no intuito 
de conciliar o projeto empreendido com a maior preservação dos espécimes arbóreos. A proposta foi bem recebida pelos 
proprietários, que anteriormente solicitavam ao Conselho a supressão total da vegetação, e pelo CONPHAU, que agora 
aguarda o retorno dos empreendedores com o projeto final. 

  
 
 
Data 28/07/2021                                                 _____________________________________________________ 
                                                                                                                Matheus Lopes Medeiros 
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