
             ATA DE REUNIÃO DO COMPHAC
 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia trinta de novembro de 2006, na Oficina Cultural, sala
Roberto Rezende, a presidente  Eliane Aparecida dos Santos iniciou os trabalhos da  Quinta
Reunião  Extraordinária deste  Conselho  que  tem  como  ponto  de  pauta:  informes  gerais,
deliberação  sobre  a  Lei  que  Estabelece  Normas  de  Proteção  do  Patrimônio  Cultural  do
Município  de  Uberlândia.  Os  Conselheiros  Newton  Dangelo,  Milton  Leite  e  Luiz  de
Laurentiz justificaram suas ausências, o Conselheiro Anderson Henrique está em férias e será
representado pela suplente  Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes.  A presidente  Eliane
Aparecida dos Santos apresentou o novo conselheiro  Gustavo Alberto Echenique Tarditti,
indicado pelo Departamento de Artes Plásticas da UFU para ocupar a cadeira de titular e seu
suplente será João Virmondes Alves dos Santos.  Em seguida informou que a conselheira Flávia
Fernandes Carvalho entregou uma cópia do Plano Diretor de Uberlândia para ser repassado
aos conselheiros. A presidenta  Eliane Aparecida dos Santos  leu o documento encaminhado
pela  Procuradoria  Geral  do  Município,  que  solicita  parecer  quanto  ao  Projeto  de  Lei
encaminhado pela Câmara Municipal que promove o tombamento das obras literárias de Siomar
Rodrigues. Anexado ao documento da Procuradoria Geral do Município, foi encaminhada cópia
do parecer da Secretaria Municipal de Cultura sobre o mesmo Projeto de Lei, que foi lido pela
presidente e repassado para a Câmara de Patrimônio Imaterial para a elaboração de parecer. Em
seguida a presidente  Eliane Aparecida dos Santos  informou aos conselheiros que na visita à
Escola Estadual de Uberlândia foi constatado, junto com a diretora da escola, que a reforma não
prevê  construção  ou  demolição  e  sim,  haverá  uma  Reconstituição  Arquitetônica  Integral.
Posteriormente  foi  lida  pela  presidente  Eliane  Aparecida  dos  Santos  a  carta  resposta  da
diretora da Escola Estadual de Uberlândia, ao ofício encaminhado pelo COMPHAC, solicitando
aprovação do memorial e da planilha detalhada do orçamento. Foi deliberada pelos conselheiros
a formação de uma Comissão multidisciplinar para acompanhar a Reconstituição Arquitetônica
da Escola Estadual de Uberlândia.  A conselheira  Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes
sugere chamar os alunos da Faculdade de Artes, que trabalharam na restauração da Igreja do
Rosário, para ajudar na reconstituição arquitetônica da Escola Estadual de Uberlândia. Por falta
de quorum as deliberações não foram feitas. Nada mais havendo a tratar, eu, Flávia Fernandes
Carvalho,  assino  a  presente  ata  que,  após  lida  e  aprovada,  será  assinada  pelos  demais
participantes, conforme lista de presença. Uberlândia, 30 de novembro de 2006.
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