
             ATA DE REUNIÃO DO COMPHAC

Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Cultural de Uberlândia

 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte de junho de 2007, na Oficina Cultural,
sala D3, o vice presidente  Adailson Pinheiro Mesquita  iniciou os trabalhos da  Nona
Reunião Ordinária deste Conselho, tendo em vista a ausência justificada da presidenta
Eliane Aparecida dos  Santos.  A reunião tem como ponto de pauta:  Informes gerais,
aprovação de atas e aprovação dos nomes da Maria Carolina Rodrigues Boaventura e
Caroline Rizzotto para ocuparem uma vaga de titular e outra de suplente da comunidade
e deliberação do projeto de readequação do cômodo comercial no Palácio Naghettini. Foi
informado o término das obras da Escola Estadual de Uberlândia e início do processo de
restauração da Igreja Espírito Santo do Cerrado. O conselheiro  Milton Leite sugeriu
enviar  correspondência  para  a  arquiteta  Fabíola  Cândida  Queiroz,  da  empresa  SF  –
Arquitetura, Engenharia Construção Ltda, responsável pelas obras de reforma do prédio
da  Escola  Estadual  de  Uberlândia,  para  parabenizá-la  pelo  encaminhamento  dos
trabalhos,  como  também,  por  sua  postura  e  compromisso  com  a  preservação  do
patrimônio local. O arquiteto Vinícius Salano apresentou o projeto de readequação do
cômodo comercial no Palácio Naghettini. O conselheiro Milton Leite avaliou positiva as
intervenções que o arquiteto propôs nesta nova versão do projeto. O projeto prevê  a
retirada da porta de acesso na fachada lateral e o conselheiro Milton Leite sugeriu que, a
porta  seja  acondicionada  e  guardada  como  forma  de  preservar  informações  sobre  o
passado do prédio. Assim que ficar definido de qual material será a nova porta, como
também os detalhes, o arquiteto Vinícius enviará para o conhecimento do Conselho. Os
conselheiros fizeram observações, questionamentos que foram prontamente respondidas
pelo arquiteto responsável pelo projeto. Após as avaliações, dos conselheiros, o projeto
foi colocado em votação e por  unanimidade o projeto foi aprovado.  O conselheiro
Adailson Pinheiro fez a sugestão para o arquiteto Vinícius faça um condomínio com os
outros  inquilinos  e  viabilize  a  pintura  da  frente  do  prédio,  visto  que,  o  projeto
apresentado ao  Conselho contempla  a  pintura  da  lateral  do  prédio.  Sobre  o  piso  do
cômodo comercial ficou esclarecido que será colado um piso por cima do que lá está.
Este  procedimento  garantirá  a  identidade  e  referência  do  prédio.  Em  seguida,  foi
colocado em votação o nome de quem deverá ocupar as cadeiras de titular da Valéria
Cristina de Paula e suplente da vaga da comunidade. A votação de titular de Valéria
Cristina terminou empatada com cinco votos a favor de Maria Carolina e cinco votos a
favor de Caroline Rizzotto. Desta forma, como a presidenta está ausente nesta reunião,
seu voto será dado na próxima, o que definirá a votação que será registrada em ata da
próxima  reunião  ordinária  deste  Conselho.  Foi  feita  a  leitura  de  Atas  que  foram
aprovadas pelos Conselheiros. 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, 20 de junho de 2007.
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