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Às dezessete horas e trinta minutos do dia treze de novembro de 2006, na Oficina Cultural,
sala Roberto Rezende, a presidenta  Eliane Aparecida dos Santos iniciou os trabalhos da
Décima Sétima Reunião Ordinária deste Conselho, que tem como ponto de pauta: informes
gerais,  Fórum do Conselho, Escola Estadual de Uberlândia, pedido de tombamento do artista
Grande  Otelo,  leitura  e  assinatura  de  atas.  A   conselheira  Galba  Crosara  justificou  sua
ausência. A presidenta iniciou com os informes sugerindo que, para agilizar a aprovação das
Atas  do  Conselho,  elas  poderiam ser  encaminhadas  para  o  e-mail  dos  Conselheiros  que
poderiam apresentar sugestões e propostas para  aprovação na reunião seguinte.  Anderson
Henrique  Ferreira informou  que  o  restauro  da  Escola  Estadual  de  Uberlândia  e  a
revitalização da Oficina Cultura precisam da aprovação em reunião extraordinário em função
do prazo para obtenção de verba, e ainda, que a licitação da 3ª e 4ª etapa da restauração da
Casa  da  Cultura  já  foi  publicada.  O  professor  Newton  Dângelo foi  apresentado  aos
conselheiros como membro indicado pelo Instituto de História da UFU, ocupando a cadeira
da  conselheira  titular  Luciene  L.   A  presidenta  apresentou  o  documento  enviado  pela
procuradoria  sobre a  legislação que estabelece  normas   de preservação do patrimônio  no
município. Ficou definido que o documento será analisado pela Câmara de Legislação e o
vice  presidente,  Adailson  Pinheiro  Mesquita,  fará  a  apresentação  das  considerações  na
próxima  reunião.  Com  relação  ao  primeiro  ponto  de  pauta,  o  conselheiro  Anderson
Henrique  Ferreira, considera  que  o  Fórum  deveria  acontecer  no  ano  de  2007.  Eliane
Aparecida dos Santos afirma que não podemos ficar aguardando demandas,  é necessário
propor ações. Ficou definido que o Fórum deverá acontecer na 1ª semana de Fevereiro. O
conselheiro  Anderson   Henrique  Ferreira  informa  que  ele  está  fechando  o  Plano  de
Trabalho da Divisão de Memória e Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura e
que  poderá  contemplar  diretrizes  das  Câmaras  do  COMPHAC.  Foi  feita  a  leitura  do
documento enviado pelo Sr. Siomar Rodrigues de Souza solicitando o tombamento do artista
grande Otelo.  Anderson Henrique Ferreira sugere que a Câmara de Patrimônio Material
faça um parecer sobre o pedido e traga na próxima reunião. Foi lido um documento enviado
pela  Escola  Estadual  de  Uberlândia  solicitando  autorização  para  revitalizar  o  prédio.  O
Conselho analisou a documentação enviada e vai pedir que a diretora envie o Projeto pois, só
foram enviadas as planilhas.  Anderson Henrique informou que a Divisão de Patrimônio já
enviou um documento solicitando o projeto. A presidenta solicitou que seja encaminhada uma
correspondência à Escola, informando que o COMPHAC aguardará o envio do Projeto para o
Conselho  analisar  o  pedido.  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, 13 de Novembro de 2006.
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