
             ATA DE REUNIÃO DO COMPHAC

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

 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia quatro de julho de 2007, na Oficina Cultural,
sala D1,  a presidenta  Eliane Aparecida dos Santos  iniciou os trabalhos da  Décima
Reunião Ordinária  deste  Conselho.  A reunião  tem como ponto de pauta:  Informes
gerais, Leitura de Atas e Apreciação do projeto de reforma e adequação do Mercado
Municipal.  A presidenta informou a respeito  da reunião da Diretoria  do COMPHAC
com a Secretária Municipal de Cultura sobre o Projeto de Lei que estabelece normas de
proteção  do  patrimônio  local.  Como  encaminhamento,  foi  proposto  à  Câmara  de
Legislação  que  se  reunisse  para  discutir  e  encaminhar  as  últimas  contribuições  do
COMPHAC à Procuradoria. A reunião ficou marcada para acontecer no Arquivo Público
dia 09/07 às 9:00 hs. A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
substituiu  um  de  seus  representantes.  A  representação  ficou  com  a  Tânia  Brasília
Fernandes Santos como titular e Tarcísio  de Sousa Medeiros como suplente. Sobre a
votação para suplente e titular da  vaga da comunidade a presidenta Eliane Aparecida
dos Santos votou e foi aprovado o nome de Maria Carolina Rodrigues Boaventura como
titular de Valéria Cristina de Paula Martins e Caroline Campos Rizzotto como suplente
de  Milton  Leite.  Sobre  o  Fórum,  foi  informado  que  os  palestrantes  convidados
confirmaram presença. A Presidenta solicitou maior envolvimento dos Conselheiros para
a realização do evento.  A Maria Carolina e Caroline Rizzotto se prontificaram auxiliar
nos trabalhos.  Em seguida foi  apresentado ao Conselho o projeto para adequação  e
adaptação de lojas no Mercado Municipal. Os Conselheiros Milton Leite e Paulo Carrara
sugeriram enviar correspondência à ALMEM (Associação dos Locatários do Mercado
Municipal)  para  que  o  projeto  das  reformas  seja  enviado  por  um técnico  para   ser
devidamente  apreciado  pelo  Conselho.  O projeto  deve  ser  elaborado  e  assinado  por
profissional devidamente habilitado. Assim, após a discordância de alguns profissionais
da arquitetura com relação à forma como o projeto foi encaminhado, ficou decidido que
será feita uma visita da Câmara de Patrimônio Material para orientar os locatários do
Mercado Municipal com relação às alterações dos boxes. 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, 04 de julho de 2007.
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