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Às dezessete horas e trinta minutos do dia quatorze de março de 2007, na Oficina Cultural, sala
F01,  a  presidente  Eliane Aparecida dos Santos iniciou  os  trabalhos  da  Segunda Reunião
Ordinária  deste  Conselho  do ano de 2007.  A reunião  tem como ponto de pauta:  Informes
Gerais, Leitura de Atas, Complementação de Dossiês encaminhados ao IEPHA/MG, apreciação
dos pareceres sobre a pintura da Oficina Cultural, pedido de tombamento da imagem de Nossa
Senhora do Carmo, solicitação do Vereador Moisés Carlos Xuxa para a  Construção de abrigo
do ponto de ônibus em frente ao prédio da Oficina Cultural e projeto de intervenção artística no
pedestal do monumento ao Zumbi. O conselheiro Newton Dângelo justificou sua ausência.  A
presidente  Eliane  Aparecida  dos  Santos  iniciou  os  trabalhos  fazendo  uma  proposta  aos
Conselheiros  sobre a inclusão de um ponto de pauta permanente nas reuniões do Conselho.
Trata-se  de  um  momento  em  que  a  Diretoria  apresentará  propostas  de  encaminhamentos
previamente analisados sobre assuntos que surgirem nos intervalos das reuniões e que requer
urgência nas respostas. A proposta pretende otimizar as discussões nas reuniões e agilizar as
respostas solicitadas. Os conselheiros aprovaram a proposta, ficando assim incluso o ponto de
pauta definido como “encaminhamentos”. Foram feitos os informes gerais e iniciamos a votação
para deliberar acerca da pintura da Oficina Cultural. Por unanimidade os conselheiros acataram
a prospecção realizada  pelo Grupo Oficina de Restauro e  ficou definido que as cores  serão
vermelho  terra  e  ocre,  conforme  relatório  elaborado  pelo  Grupo  Oficina  de  Restauro  e
apresentado ao Conselho pelo arquiteto Luciano Pena. Ficou definido também que a pintura
externa dos blocos secundários serão da cor vermelho terra,   sem diferenciar  as esquadrias,
paredes e relevo. O Conselho aprovou por unanimidade o pedido de tombamento da imagem de
Nossa  Senhora  do  Carmo.  A  decisão  será  comunicada  à  Secretaria  de  Cultura  para  o
procedimento  legal.  Sobre  o  pedido  do  Vereador  Moisés  Carlos  Xuxa  os  conselheiros
sugeriram  marcar  uma  reunião  entre  a  Câmara  de  Patrimônio  Material  do  COMPHAC  e
técnicos da SETRAN para melhor fundamentar um parecer sobre o assunto e será apresentado
na  próxima  reunião.  Sobre   a  intervenção  artística  no  monumento  ao  Zumbí,  na  Praça  do
Rosário,  o Conselho aprovou o projeto e fez a sugestão de que a parte superior da base de
concreto  também  seja  revestida  com  pastilhas   em  cor  neutra  e  única,  conforme  parecer
encaminhado pela Câmara. A presidenta apresentou aos Conselheiros as adequações exigidas
pelo  IEPHA/MG  para  complementar  os  dossiês  da  Escola  Estadual  de  Uberlândia,  Escola
Estadual  Dr.  Duarte,  Palacete  Naghettine,  Estação Sobradinho e Uberlândia  Clube.  Sobre  a
Escola Estadual  de Uberlândia  no dia  1º  de Setembro de 2004 foi  feito  o seu tombamento
definitivo,  mas  na ata  não ficou claro o limite  de tombamento  ou o bem que estava sendo
tombado,  assim vimos  por  meio  desta  reunião  esclarecer  que o  tombamento definitivo  da
Escola Estadual de Uberlândia consiste em suas fachadas e volume e nada mais temos a
acrescentar.  O  COMPHAC  confirma  e  registra  nesta  mesma  ata  que  também  aprovou  o
tombamento provisório de tão importante bem cultural, fachadas e volume da Escola Estadual
de Uberlândia, uma vez que na reunião do dia    15 de dezembro de 2004 também não ficou
claro  o que estava  sendo tombado.  Sobre a  Escola  Estadual  Dr.  Duarte  Pimentel  deixamos
registrado  nesta  reunião  o  tombamento  definitivo  das  fachadas,  volume  e  agenciamento
interno da Escola Estadual Dr. Duarte Pimentel e nada mais temos a acrescentar. Sobre a
estação Sobradinho no dia 27 de outubro de 2004 foi registrado o tombamento provisório, mas
na ata  daquela reunião do COMPHAC não ficou registrado a  análise  das  áreas  de entorno.
Assim  vimos  por  meio  da  reunião  esclarecer  que  o  tombamento  provisório  da  Estação
Sobradinho consiste em suas fachadas e volume. Ficou  marcado  uma  reunião extraordinária
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para dia 21/03, quarta feira, para o Conselho avaliar e deliberar sobre o perímetro de entorno de
bens tombados.  A presidenta Eliane Aparecida dos Santos, agradeceu à Secretária de Cultura
Mônica Debs o envio da Cartilha e CD Room e convida os conselheiros para o lançamento
oficial dia 20/03, às 10:00hs no Gabinete do Prefeito.. 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, 14 de Março de
2007.
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