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ATA DA 6ª (SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  CONSELHO DELIBERATIVO E 1 

CONSULTIVO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, 2 

ARTÍSTICO E CULTURAL DE UBERLÂNDIA. No dia sete do mês de novembro de 3 

2012 (dois mil e doze), às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), no Espaço de Reuniões da 4 

Casa de Cultura, estiveram presentes nesta reunião os seguintes conselheiros que assinarão a 5 

ata a seguir: Paulo Luis Galvão – conselheiro Suplente, representande da Asseng, Gleper 6 

Neto de Siqueira Junior – conselheiro Titular, assessor da Secretaria Municipal de 7 

Administração, Clarice Costa Ferreira - conselheira Titular, representando a comunidade, 8 

Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes – conselheira Titular, diretora de Memória e 9 

Patrimônio Histórico/Secretaria Municipal de Cultura, Jakeline Pereira Nascimento – 10 

conselheira Titular, coordenadora do núcleo de Arborização e Paisagismo/Secretaria 11 

Municipal de Meio Ambiente, Olga Helena da Costa – conselheira Titular, representando a 12 

comunidade, Maria Regina Guedes Bernardes – conselheira Titular, representando a 13 

comunidade, Rosa Maria Marra – conselheira Suplente, assessora da Secretaria Municipal 14 

de Cultura, Thaís Tormim – conselheira Titular, diretora do Museu Municipal/Secretaria de 15 

Cultura, Greiceana Marques Dias de Morais – conselheira Titular,  representante da 16 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Verificado haver quórum regimental com a 17 

presença de 10 (dez) conselheiros, esta reunião, prevista em calendário anual aprovado no 18 

início do ano, e em conformidade com a pauta pré-estabelecida recebida por eles com 19 

antecedência de 72 horas via email, foi iniciada com apresentação de Informes. A conselheira 20 

Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes informou aos conselheiros que a elaboração da 21 

documentação relativa ao ICMS Patrimônio Cultural, que deverá ser enviada ao IEPHA  até 22 

07 de dezembro, está sendo finalizada. Salientou ainda que trata-se de um trabalho bastante 23 

minucioso e que demanda um tempo considerável na sua elaboração, mas será encaminhado 24 

ao IEPHA até a data estipulada na Deliberação.  Com relação à estação Sobradinho, a 25 

conselheira  informou que o Setor Jurídico da Secretaria de Cultura havia sido informado pelo 26 

escritório da Inventariança  da extinta Reder Ferroviária que o prédio da Estação pertence à 27 
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União, e que o terreno é de posse do proprietário da fazenda  pois, com a desativação da Rede 28 

na década de 1970 o terreno voltou para o proprietário da área, o qual, no passado, havia 29 

cedido para a sua construção. A conselheira acrescentou ainda que, para regularizar o 30 

processo, foi encaminhado à Superintendência do Patrimônio da União do Estado de Minas 31 

Gerias SPU/MG, em 15 de outubro do corrente ano, a Notificação de Tombamento do prédio,  32 

cujo representante é o Senhor Rogério Veiga Aranha. O Setor Jurídico da Secretaria de 33 

Cultura também providenciou o encaminhamento da Notificação de Tombamento da Igreja 34 

Nossa Senhora do Rosário de Uberlândia para a complementação do Dossiê que está sendo 35 

analisado pelo IEPHA. O COMPHAC foi informado ainda que , tendo em vista o período das 36 

chuvas, ainda não foi possível iniciar o trabalho no telhado do prédio do Mercado Municipal, 37 

pois,  haverá a necessidade de retirada de toda a cobertura e existe a preocupação com relação 38 

aos comerciantes. A empresa que ganhou a licitação considera pertinente iniciar o trabalho no 39 

próximo ano pois, não existe a certeza de que não choverá. Outro informe que foi proferido 40 

pela conselheira Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes e ficou registrado em ata é que o 41 

município de Uberlândia concluiu todas as etapas do seu Plano de Inventário de Proteção do 42 

Patrimônio Cultural relativo ao período de 2006 – 2011 e que as Fichas de Inventário estão 43 

disponibilizadas no site da Prefeitura e no Arquivo Público de Uberlândia, e que foi 44 

encaminhado esse comunicado para ser fixado em todos os espaços públicos dando ciência à 45 

comunidade. A conselheira Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes informou também que 46 

o proprietário do Palacete naghettine retirou a cor verde limão da fachada do imóvel, pois o 47 

Conselho havia considerado que a cor não era apropriada para um imóvel da década de 1920 48 

e que essa cor descaracterizaria o bem. Assim sendo, foi feita uma notificação ao proprietário 49 

para que ele providenciasse  a retirada da pintura verde limão. A Conselheira Valéria Maria 50 

Queiroz Cavalcante Lopes leu a ata da 5ª reunião ordinária, que após aprovada, foi assinada 51 

por todos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que vai assinada 52 

por mim, Thaís Justino Mamede, que a redigiu e lavrou, pelo Presidente que dirigiu os 53 

trabalhos e pelos que estiveram presentes na qualidade de conselheiros e participantes da 54 
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reunião. Uberlândia, 07 (sete) de novembro de 2012 (dois mil e doze). Thaís Justino 55 

Mamede___________________________________________________________________, 56 

Paulo Luis Galvão __________________________________________________________, 57 

Gleper Neto de Siqueira Junior _______________________________________________, 58 

Clarice Costa Ferreira _______________________________________________________, 59 

Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes_______________________________________, 60 

Jakeline Pereira Nascimento __________________________________________________,  61 

Olga Helena da Costa________________________________________________________,  62 

Maria Regina Guedes Bernardes ______________________________________________,  63 

Rosa Maria Marra __________________________________________________________,  64 

Thaís Tormim ______________________________________________________________, 65 

Greiceana Marques Dias de Morais ____________________________________________. 66 


