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Às dezessete horas e trinta minutos do dia dois de outubro  de 2006, na Oficina Cultural, sala
Roberto Rezende, a presidenta Eliane Aparecida dos Santos iniciou os trabalhos da Décima
Quarta Reunião Ordinária deste Conselho que tem como ponto de pauta: informes gerais,
deliberação  sobre  as  cadeiras  que estão  vagas  no  Conselho e  definição  sobre  Fórum das
Câmaras.  Os  conselheiros  Luiz  Carlos  de  Laurentiz,  Adailson  Pinheiro  Mesquita,  Galba
Crosarta,  Valéria Cristina de Paula e Carlos Henrique C, justificaram suas ausências. Nos
informes gerais a  presidenta relatou sobre a reunião que foi realizada com a Secretária de
Governo, Leila Magalhães, dia 13 de setembro de 2006, na qual foi debatido, principalmente,
a questão referente ao destombamento da Casa Araguaia e o não tombamento da casa da D.
Adélia.  Na reunião, o Conselho expressou o seu descontentamento com a forma como os
assuntos foram deliberados pelo Executivo. A secretária Leila Magalhães ouviu atentamente e
ficou  de  responder  ao  COMPHAC quanto  aos  questionamentos  feitos.  Devido  ao  prazo
decorrido  deste  então  e,  como  não  obtivemos  nenhuma  resposta,   ficou  definido  pelo
Conselho que deveria ser encaminhado correspondência a ela solicitando o retorno. Sobre a
Igreja do Rosário, mais uma vez  foi discutido o problema dos oratórios, pois, ainda não foi
encaminhado pelos representadas da obra a ART( Anotações de Responsabilidade Técnica).
Assim sendo, foi consenso entre os conselheiros presentes que a correspondência deliberada
na  reunião  extraordinária  do  dia  25/09  para   solicitar   ao  Padre  Baltazar  o  projeto
arquitetônico do oratório com detalhamento e a ART deverá ser encaminhada com cópia para
o setor de fiscalização da SEPLAMA, para a empresa responsável pela obra, para a Secretária
de Cultura  Mônica Debs, e para o Procurador do Município Dr. Oscar Virgílio, dando ciência
a estas  autoridades  que até  o momento  não chegou até  ao  COMPHAC a documentação
necessária para legalizar as obras em andamento da Igreja do Rosário. A representante da
Procuradoria Drª Alexandra V. Rocha, foi questionada  sobre o andamento do processo da
nova  lei  que  estabelece  normas  de  preservação  do  patrimônio  cultural  do  município  de
Uberlândia que está na procuradoria.  Ela informou que o projeto já passou por ela, foram
feitas pequenas alterações e  em breve deverá ser encaminhado para o Prefeito e  Câmara
Municipal.  Os  conselheiros  questionaram  sobre  a  possibilidade  do  processo  retornar  ao
COMPHAC  para  que  todos  tenham  conhecimentos  das  alterações  que  foram  feitas  no
documento.  Para isso, ficou definido que será encaminhado correspondência os Dr. Oscar
Virgílio solicitando que, antes de  ser assinado pelo Executivo e encaminhado ao Legislativo,
seja fornecida uma cópia do projeto ao COMPHAC para que todos saibam como ficou a
redação final. A presidenta  Eliane Aparecida dos Santos sugeriu que seja organizado um
arquivo do COMPHAC fora do Centro Administrativo com textos temáticos,  livros sobre
educação patrimonial e outras bibliografias que possam servir aos conselheiros de material de
pesquisa sobre o COMPHAC ou temas afins. Propõe a realização de um evento que discuta o
patrimônio,  ou um Fórum para fazer encaminhamentos para as atividades do  próximo ano
com propostas e projetos. Milton Leite sugere que seria interessante promover um TUR nos
bens tombados e que no grupo tenha uma pessoa para falar sobre o bem, com a possibilidade
de oferecer oficinas após a visita. Nada mais havendo a tratar, eu,  Valéria Maria Queiroz
Cavalcante  Lopes,  assino  a  presente  ata  que,  após  lida  e  aprovada,  será  assinada  pelos
demais participantes, conforme lista de presença. Uberlândia, 02 de Outubro de 2006.
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