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Às dezessete horas e trinta minutos do dia nove de maio de 2007, na Oficina Cultural,
sala  D3,  a  presidente  Eliane  Aparecida  dos  Santos iniciou  os  trabalhos  da  Sexta
Reunião Ordinária  deste  Conselho.  A reunião  tem como ponto de pauta:  Informes
Gerais, Deliberações sobre a Proposta do 1º Fórum Municipal de Patrimônio Cultural,
Encaminhamentos sobre a nova sede do COMPHAC, relatório final do Bar Show de
Bola,  Apreciações  sobre  a  criação de um Boletim e Revista  COMPHAC e proposta
Proseando com o Patrimônio. Foi lida e aprovada a Ata da reunião do dia 25/04/2007
que será assinada pelos presentes. Apesar de não constar na Pauta e pela urgência na
finalização dos trabalhos de restauro da Casa da Cultura, o COMPHAC recebeu a visita
do arquiteto da Secretaria de Cultura Fábio Leite que apresentou o projeto de paginação
do pátio externo e passeio da Casa da Cultura. Submetido à apreciação, o projeto foi
aprovado  por  unanimidade.   Ainda  sobre  o  mesmo  assunto,  a  paisagista  Hilda
Knychala  apresentou  ao  Conselho o  projeto  de  paisagismo e  jardinagem da  Oficina
Cultural.  Após considerações  foi  colocado em votação e  por  09 votos  a  favor  e  01
abstenção,  o  projeto  foi  aprovado  provisoriamente  salientando  que  qualquer
autorização para corte ou transplante de árvores fica na competência da Secretaria
Municipal  de  Planejamento  Urbano  e  Meio  Ambiente  (SEPLAMA),  ficando  a
apresentação  do  projeto  final  para  a  apreciação  na  próxima  reunião  ordinária
deste Conselho.  O Conselho foi  informado sobre a retirada do ponto de ônibus que
existia  na calçada da Oficina Cultural,  na Av.  João Pinheiro.  Foi informado sobre a
finalização da intervenção artística em mosaico, feita no monumento em homenagem ao
Zumbi da Praça Rui Barbosa. O conselheiro Anderson Henrique está providenciando
uma visita  dos Conselheiros à Estação Sobradinho.  O dia e horário será  confirmado
durante  a  semana.  Foram  lidas  correspondências  a  serem  enviadas  à  Secretaria
Municipal de Cultura. A presidente informou que em outubro desse ano acontecerá em
Santa Catarina o 2º Encontro de Conselhos Municipais de Patrimônio. Em seguida o
Vice-Presidente Adailson Pinheiro Mesquita apresentou proposta para a programação
do 1º FORUM MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL, para o folder do evento,
para  o  boletim  mensal  sobre  o  patrimônio  e  para  uma  revista  do  patrimônio  com
sugestão  de  regimento.  A  presidente  Eliane  Aparecida  dos  Santos apresentou  o
relatório que será encaminhado ao Ministério Público, que será anexado ao Expediente
nº  015/2007/Comphac.  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, 09 de Maio de 2007.
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