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Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e seis de fevereiro  de 2007, na Oficina Cultural,
sala  Roberto  Rezende,  a  presidente  Eliane  Aparecida  dos  Santos iniciou  os  trabalhos  da
Primeira Reunião Ordinária deste Conselho do ano de 2007. A reunião tem  como ponto de
pauta:  informes  gerais,  Calendário  e  2007,  Recuperação  da  Escola  Estadual,  Fase  final  da
restauração  da  casa  da  Cultura,  Fórum  das  Câmaras  Temáticas  e  Leitura  de  Atas.  Os
conselheiros  Luiz  Carlos  de  Laurentiz  e  Adailson  Pinheiro  justificaram suas  ausências.   A
presidente Eliane Aparecida dos Santos apresentou aos conselheiros, o nome do representante
enviado pela SEPLAMA ocupar a cadeira do Meio Ambiente. O titular será Juarez Alves Pinto
e  sua  suplente  Tânia  Brasilia  Fernandes.  Apresentou  também  a  Cartilha  de  Educação
Patrimonial e CD-rom que foram enviados pela Secretaria de Cultura. O Conselheiro Anderson
Henrique informou que o lançamento da Cartilha e do CD será no dia 20 de março no Gabinete
do Prefeito.  A Secretária  de Cultura agradeceu ao COMPHAC, especialmente à Câmara de
Educação  Patrimonial,  o  apoio  recebido  para  a  elaboração  deste  material.  Milton  Leite
considera  necessário  fazer  uma  orientação  aos  profissionais  da  educação  para  que  possam
explorar o material de forma efetiva.  Anderson Henrique comunicou que, quando o material
for enviado para as escolas, será oferecido orientação aos professores. A Presidenta afirma ser
necessário um trabalho intensivo com os professores e que a Câmara de Educação Patrimonial
do COMPHAC deveria participar deste processo.  Anderson Henrique afirmou que a Divisão
de Patrimônio iniciará,  dia 05 de março, um trabalho sobre a Educação Patrimonial com 30
professores  da  rede  pública  municipal.  Sobre  o  Relatório  Anual  do  Conselho,  a  Presidenta
informou que, como a Diretoria anterior não elaborou o relatório do ano de 2005, a Secretária de
Cultura,  no ofício 64/2007 de 14 de fevereiro/2007,  sugere que seja enviada cópia das atas
daquele ano, acompanhado de uma justificativa. Eliane Aparecida dos Santos propõe que seja
feita uma síntese do ano de 2005 para anexar à justificativa e xerox.  Eliane fez um convite para
que os conselheiros se disponibilizem para realizar este trabalho.  Valéria Maria Queiroz se
prontificou a fazer o relatório do ano de 2006 e sugeriu que os outros conselheiros façam a
síntese de 2005. Os seguintes conselheiros se apresentaram como voluntários: Saulo Tavares,
Flávia  Fernandes  e  Eliane  Aparecida.  A  presidenta  leu  a  correspondência  enviada  pela
Secretaria de Finanças sobre a taxa  de ISS. O conselheiro Anderson Henrique pediu a palavra
e informou que a Estação Sobradinho desabou parte da parede e  que no dia 02 de março, 16
alunos da UNITRI do curso de Arquitetura, passarão o dia na Estação para avaliar os problemas
e  elaborar  uma  documentação  sobre  o  atual  estado  e  as  possibilidades  de  recuperação.
Posteriormente, este trabalho será apresentado ao COMPAHC. A Secretária de Cultura enviou
ofício  nº48  de  06/02//2007,  acompanhado  de  Laudo  Técnico  da  Avaliação  das  Condições
Físicas,  inclusive  com  documentação  fotográfica  sobre  as  atuas  condições  do  prédio.  Foi
montada uma Comissão para acompanhar os estudantes nesta visita. A Comissão foi constituída
pelos seguintes conselheiros: Newton, Milton, Antônio, Valéria Cristina e Eliane. A presidenta
informou ainda  sobre a  reunião  que ocorreu na Procuradoria   com a Drª  Jane Carrijo,  que
avaliou as propostas de alteração do novo projeto de lei que Estabelece Normas de Proteção do
Patrimônio  Cultural  do  Município.  A  conselheira  Valéria  Cristina   informou  que  fará  o
Mestrado na UNB e que, portanto, terá que se ausentar deste  Conselho.  Milton Leite sugere
eleger 03 suplentes para os conselheiros da comunidade. Desta forma, a conselheira não precisa
se  desligar  do  Conselho,  pois,  quando  não  estiver  na  cidade  sua  suplente  participará  das
reuniões. A Drª Alexandra fará uma pesquisa na lei para avaliar esta possibilidade e trará a
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resposta  na  próxima  reunião.   A  presidenta  Eliane  Aparecida  dos  Santos apresentou  aos
conselheiros um relato sobre a revitalização arquitetônica da Escola Estadual de Uberlândia.
Como ressalva, deixo registrado em  ata  que  a  conselheira  Olga  Helena  da Costa  também
participa  da  comissão  que  acompanha os trabalhos na Escola Estadual e Uberlândia. O novo
calendário de 2007 ficou aprovado pelo Conselho e as reuniões acontecerão nas quartas feiras.
O calendário das reuniões ordinárias será montado e entregue na próxima reunião. Com relação
à Casa da Cultura, a presidenta sugere montar uma Comissão para acompanhar os trabalhos que
estão na fase final. Ficou marcada uma reunião extraordinária para dia 07/03/2007. 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, 26 de Fevereiro de 2007.
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