
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

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

Local Vioconferência: Google Meet 

Data/ Horário 27 de agosto de 2020 (quinta-feira), às 09h 

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

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO: O José Vitor Abriu a reunião agradecendo a participação de todos, mais 
uma vez por vídeo conferência. através do Google Meet. Após verificação de quórum foi dado início à reunião com 
a aprovação da ata da reunião anterior devendo ser melhor esclarecido os valores referentes á obra da Avenida 
Humberto Mauro.  
 
O José Vitor fez uma apresentação do andamentos das deliberações financeiras de 2019: açoes referentes à 
Estação de Arati bem encaminhadas; quanto às duas faixas de acessibilidade em frente à prefeitura estão 
emcaminhadas, devendo serem concluídas em breve; o Cinema: já realizado serviço quanto as infiltrações na frente 
e, na área social, os taquinhos soltos,  falta a pintura da frente já estando sendo tratado e ainda a engenheira Flávia 
da prefeitura está elaborado o projeto de prevenção junto ao Corpo de bombeiros, quando o projeto estiver pronto 
este será apresentado ao Conselho, para solucionar o problema com moradores de rua, foram colocados vasos na 
calçada; quanto à proposta de instalação de lixeiras aprovada na última reunião estão sendo confeccionadas uma 
parte para o teste inicial do modelo no centro a instalação deverá ter o acompanhamento dos profissionais da 
Secretaria de Cultura, de Meio Ambiente e da equipe da Secretaria de Obras (arquitetos e engenheiros). Já foi 
também instalada a grade na Catarina com boa aceitação da população do entorno. Faltará ainda ações na Estação 
de Sinimbu cujo orçamento é maior. Manifestou grande preocupação por, nesta época de pandemia, a região tem 
atraido muito público sem controle para receber tanta demanda. Essas ações são importantes para pontuação do 
ICMS Cultural que já melhorou, mas pretende-se melhorar para o próximo ano, mesmo sabendo que muitos 
municípios participam hoje dessa divisão. 
 
Foram destacadas as ações online que o DEMPHAC tem realizado: Trabalhos da Virgínia sobre educação 
patrimonial e lives do José Luis sobre o Patrimônio que estão disponíveis no You Tube: Reconhecendo a Cidade.  
 
Em relação às obras da Avenida Humberto Mauro, cujo projeto foi elaborado na gestão anterior pela arquiteta da 
prefeitura Krystiane foi informado que constatou-se que os bloquetes retirados são de qualidade ruim mas aqueles 
que foram possíveis de aproveitar estão sendo utilizados em outros locais e, caso haja necessidade deverá ser 
aprovado pelo Conselho e pelo Iphan a sua utilização. Guilherme, coordenador do curso de arquitetura e urbanismo 
em Cataguases (FIC) destacou a importância do envolvimento da academia nesse debate. José Vitor agradeceu e 
já foi agendada reunião entre Prefeitura e IES. José Vitor solicitou aprovação do Conselho para que a contrapartida 
da Prefeitura na obra da Avenida Humberto Mauro num montante pequeno fosse repassada pelo Fundo de Cultura 
o que permitirá a pontuação no ICMS Cultural, a proposta foi aprovada.  
 
Pudemos divulgar o desafio fotográfico do CAU/MG “Olhares sobre o Patrimônio Cultural”. 
 
O josé Luis reforçõu o convite para todos acessarem o canal do You Tube Reconhecendo Cataguases e destacou 
a importância do Conselho para cuidar do desenvolvimento da cidade sem prejuizo de seu valor cultural. 
 
A próxima reunião deverá ocorrer em meados de outubro. 



 

 

 
O José Vitor e o José Luis mais uma vez agradeceram o empenho de todos de participarem da reunião. 
 

CONCLUSÃO: A pauta foi cumprida. A participação de todos os presentes foi bastante proveitosa. 

 
 

Data 27 / 08 / 2020                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Cecilia Maria Rabelo Geraldo 
 

 


