
             ATA DE REUNIÃO DO COMPHAC
 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e sete novembro de 2006, na Oficina Cultural,
sala Roberto Rezende, a presidenta  Eliane Aparecida dos Santos iniciou os trabalhos da
Décima Oitava Reunião Ordinária deste Conselho, que tem como ponto de pauta: informes
gerais, Apresentação ao Conselho da redação final da Cartilha de Educação Patrimonial/SMC,
Apresentação do estudo do projeto de lei da Procuradoria que estabelece normas de proteção
do patrimônio,  Apresentação  da  Câmara  de  Patrimônio  Material  sobre  o  tombamento  do
artista Grande Otelo e sua obra. Os conselheiros Valéria Cristina de Paula, Newton Dângelo e
Adailson  Pinheiro  justificaram as  ausências.  A reunião  foi  iniciada  com os  informes  e  a
presidenta Eliane Aparecida dos Santos seguiu mostrando duas reportagens que saíram no
jornal da cidade, falando sobre a Igreja do Rosário, a Igreja de Miraporanga e outros bens
tombados,  alertando  os  conselheiros  sobre  a  responsabilidade  de  todos,  em  especial  os
membros da Câmara de Educação Patrimonial, de estimular a formação de ampla consciência
e  participação  da  sociedade  civil  na  preservação  do  patrimônio  cultural  do  município.
Relembrou que ainda existem pendências que precisam ser resolvidas na aprovação do projeto
de restauração da Igreja do Rosário. A presidente Eliane Aparecida dos Santos reiterou que
as Câmaras de Trabalho se efetivem, para otimizar os trabalhos e passou para o próximo
informe onde releu a carta enviada pela diretora da Escola Estadual, na qual encaminhou uma
planilha  de  custos.  O  conselheiro  Anderson  Henrique  Ferreira informou  que  também
recebeu uma carta da diretora da escola com o mesmo conteúdo e respondeu informando que
deveria ser apresentado um projeto da reforma, depois sugeriu que fosse marcada uma visita à
escola  para  conversar  com  a  diretora.  O  coordenador  da  Oficina  Cultural  enviou  uma
correspondência ao COMPHAC solicitando autorização para instalar um portão de grade no
pátio  da  oficina  tendo  em vista  a  necessidade  de  proteger  a  parreira  de  depredação.  Os
conselheiros  aprovaram o pedido de instalação  da grade,  e  será solicitado  o projeto  com
detalhamento e especificação para ser apreciado pelo Conselho. A conselheira Olga Helena
observou que a grade deve seguir a linguagem arquitetônica do bem. O pedido de instalação
foi  colocado  em  votação.  Com  09  votos  a  favor  e  01  contra  o  pedido  foi  aprovado
considerando que o projeto deverá ser avaliado pelo Conselho. Com relação ao projeto de lei
enviado pela procuradoria, a presidenta considera que as propostas de alterações significam
um retrocesso nas atribuições do COMPHAC. Fez-se a leitura e comentários das propostas de
mudanças do Projeto de lei  que estabelece normas de proteção do Patrimônio Cultural  do
Município de Uberlândia elaborado pela Drª Jane Aparecida T. Carrijo da Procuradoria.. O
Conselheiro Carlos Henrique C. Ângelo lembra que os outros Conselhos do Município não
são arbitrários como a proposta que está sendo apresentada para o COMPHAC. Milton Leite
sugere enviar correspondência informando que os conselheiros não concordam com grande
parte das inserções elaboradas pela Drª. Jane e que gostaríamos de marcar uma reunião para
avaliar os desencontros entre as partes.  Antônio Ricardo acrescenta que não concordamos
com as alterações e se prevalecer às sugestões da procuradoria não há razão para a existência
do COMPHAC. Ficou marcada uma reunião extraordinária para 5ª feira, dia 30/11, ás 5h30
em local a ser confirmado para acontecer o debate sobre este assunto, pois, temos urgência em
deliberar sobre ele. O conselheiro  Anderson Henrique Ferreira fez apresentação em data
show da versão final da Cartilha de Educação   Patrimonial/SMC.   Nada  mais  havendo  a
tratar,  eu,  Valéria  Maria   Queiroz 
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Cavalcante Lopes,assino a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos demais
participantes, conforme lista de presença. Uberlândia, 27 de Novembro de 2006.
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