
             ATA DE REUNIÃO DO COMPHAC

 Às dezoito horas do dia vinte e dois de maio de 2006, na Oficina Cultural, sala Roberto
Rezende, a presidenta do COMPHAC Eliane Aparecida dos Santos iniciou os trabalhos
da Quinta Reunião Ordinária deste conselho que tem como ponto de pauta os informes
gerais, a apresentação do projeto da escada do Coreto da Praça Clarimundo Carneiro, a
apresentação da Câmara de Trabalho de Legislação e apresentação sobre o Fórum ICMS –
Patrimônio  Cultural  em Uberaba.  Os conselheiros  Luciene Lehmkuhl  representante  do
Curso de História da UFU e Paulo Henrique Carrara Arantes da ASSENG justificaram
as ausências. A reunião iniciou com os informes gerais e a presidenta  Eliane Aparecida
dos Santos sugeriu que os conselheiros fizessem inscrição para dinamizar as discussões.
Pediu  aos  integrantes  das  Câmaras  de  Trabalho  para  assumirem  autonomia  quanto  às
questões relacionadas a cada uma, inclusive elaborando as correspondências referentes às
questões debatidas e, posteriormente, enviar à primeira secretária para que, oficialmente,
sejam formalizadas.  Olga Helena da Costa pede para que os grupos marquem reuniões
para  debater  os  assuntos  pertinentes.  Eliane  Aparecida  dos  Santos informa  que  os
conselheiros de cada grupo devem escolher um coordenador que faça a articulação entre os
integrantes para otimizar os trabalhos. Pede ainda que o conselheiro Anderson Henrique
Ferreira agende uma reunião para o grupo discutir  os assuntos pertinentes  à Educação
Patrimonial.  Adailson  Pinheiro  Mesquita expressa  sua  preocupação  com  respeito  ao
debate sobre a legislação do COMPHAC. É preciso entregar  à Secretaria de Cultura as
contribuições.  Eliane  Aparecida  dos  Santos propõe  enviar  uma  correspondência  à
Secretaria informando que o assunto está sendo estudado. Para isso ficou marcado uma
reunião extraordinária, quarta-feira dia 24-05-06 às 17h na Oficina Cultural  como único
ponto de pauta a deliberação sobre proposta de alteração da legislação do COMPHAC.
Posteriormente Eliane Aparecida dos Santos anunciou o lançamento do CD Brasil Negro
e fez considerações sobre o não recebimento dos e-mails do grupo, Valeria Cristina vai
analisar  e  refazer  os contatos  para esclarecer  as dúvidas.  Adailson Pinheiro Mesquita
apresentou  em  data-show  a  legislação  existente  pertinente  ao  COMPHAC  para  as
discussões que acontecerão na reunião extraordinária  do próximo dia 24/05.  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, 22 de maio de 2006.
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