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 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPHAC - CONSELHO MUNICIPAL DO 1 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE 2 

UBERLÂNDIA, realizada aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, às dezessete 3 

horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Casa de Cultura, sob a presidência de Valéria Maria 4 

Queiroz Cavalcante Lopes, estando presentes à reunião os conselheiros e convidados que assinam a 5 

seguir: 6 

Josianne  Francia Cerasoli___________________________________________________________ 7 

Paulo Henrique Carrara Arantes_____________________________________________________ 8 

Marília Maria Brasileiro Teixeira do Vale_____________________________________________ 9 

Beatriz de Melo ___________________________________________________________________ 10 

Antônio Ricardo Souza______________________________________________________________ 11 

Daniella R. R. Santos_______________________________________________________________ 12 

Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes ______________________________________________ 13 

Ênio Rodovalho dos Santos___________________________________________________________ 14 

Maria Carolina R. Boaventura________________________________________________________ 15 

Maria Rosalina Souza Pereira_________________________________________________________ 16 

Saulo Tavares______________________________________________________________________ 17 

Vânia Elena Justino_________________________________________________________________ 18 

Sinval da Costa Rosa________________________________________________________________ 19 

A reunião tem como pontos de pauta: 1- Informes: Notificação do Poder Público sobre o tombamento 20 

provisório da Morfologia do Fundinho, Reservatórios de Água do DMAE e prédio da Biblioteca 21 

Pública; 2- Apreciação da solicitação enviada pela ALMEM sobre unificação Box 01-A e 01-B; 3-22 

Apresentação e deliberação do projeto de acessibilidade no prédio da E.E.Dr. Duarte; 4- Apresentação 23 

de documentação fotográfica da comunicação visual do Mercado apresentada para considerações do 24 

COMPHAC; 5- Apresentação e deliberação do Dossiê do Prédio da Estação Ferroviária de Uberlândia 25 

para notificação do proprietário; 6-   Leitura e aprovação de atas; 7- Leitura do Parecer sobre a 26 

Requalificação da Área Central e Fundinho enviado ao Sr. Prefeito de Uberlândia, em 12/2008. 27 

Iniciando a reunião, a Presidenta Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes, a partir de agora 28 

denominada Valéria, cumprimentou aos presentes, e passou aos informes, confirmando que enviou as 29 

notificações ao Poder Público sobre os tombamentos provisórios da Morfologia do Fundinho, 30 

Reservatórios de Água do DMAE e prédio da Biblioteca Pública, sendo que os mesmos foram 31 

acatados; em seguida apresentou os dossiês de tombamentos da Biblioteca Pública Municipal e Estação 32 

Ferroviária de Uberlândia; solicitou agilidade na emissão dos pareceres do COMPHAC em relação à 33 

Igreja Nossa Senhora das Dores e Biblioteca Pública Municipal; comunicou ainda que assumiu o cargo 34 

em substituição à Anderson Henrique Ferreira, estando então responsável pela Diretoria de Memória e 35 

Patrimônio Histórico, da  Secretaria Municipal de Cultura. A conselheira Marília Maria Brasileiro T. 36 

do Vale, a partir de agora denominada Marília, questionou se não haveria algum impedimento para que 37 

Valéria ocupasse o cargo anunciado pela mesma e também  de Presidente do COMPHAC, ao que o 38 

conselheiro Antônio Ricardo de Souza disse que estaria fazendo um estudo da legislação sobre o 39 
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assunto. Em seguida, Valéria sugeriu a inversão de pauta, visto que a Diretora da E.E. Dr. Duarte e o 40 

responsável pelo Projeto estavam presentes e tinham outro compromisso; a Diretora Vânia Elena 41 

Justino informou que o Projeto não contemplava tudo o que seria feito e solicitou ao responsável pelo 42 

mesmo que discorresse sobre o mesmo; Sinval da Costa Rosa falou sobre o mesmo e a conselheira 43 

Marília sugeriu que se fizesse uma visita à escola para um conhecimento mais apurado da proposta, ao 44 

que Valéria fez o seguinte encaminhamento: que a comissão técnica, do COMPHAC, faria uma visita à 45 

Escola para maior conhecimento da proposta conforme sugestão de Marília, e só então seria emitido 46 

um parecer pela comissão a fim de ser votado pelo Conselho. O conselheiro Paulo Henrique Carrara 47 

Arantes ressaltou a importância dos contrastes, citando inclusive construções que mantém o antigo e 48 

contrastando com construções modernas. A conselheira Josianne Francia Cerasoli teceu comentários 49 

e presenteou os colegas do Conselho com um exemplar  do livro em comemoração aos 30 anos da 50 

UFU, intitulado “UFU –ANO 30 tropeçando universos (artes, humanidades, ciências)”, resultado de 51 

seu trabalho com Jacy Seixas.Passou-se a outro item da pauta e Valéria apresentou a proposta de 52 

calendário para 2009, sendo que a mesma será votada na próxima reunião; teceu comentários em 53 

relação à solicitação de Registro das Congadas de Minas junto ao IPHAN; em seguida, leu o ofício 54 

encaminhado pela ALMEM solicitando a unificação do Box 1-A e 1-B, sendo que o pedido foi votado 55 

e acatado. Abordado o item 4, da pauta, Valéria mostrou a documentação fotográfica da comunicação 56 

visual do Mercado e após algumas considerações pelos presentes, votou-se pela padronização dos 57 

toldos e que apenas 30% do mesmo seja utilizado para propaganda a fim de se evitar a poluição visual 58 

do bem tombado. A conselheira Marília informou que no Programa de construção de mini-terminais 59 

de ônibus está previsto a construção de um ponto de ônibus ao lado da Oficina Cultural e na Praça da 60 

E.E.Enéas O.Guimarães propõe-se um corte na Praça e que diante disto sugeria que o Conselho 61 

acionasse o Ministério Público a fim de que as áreas de tombamento sejam resguardadas e não se 62 

construam terminas nas mesmas. A presidenta Valéria sugeriu uma discussão mais abrangente a  63 

respeito do Projeto. O conselheiro Paulo Henrique Carrara Arantes informou que na data de hoje faz 64 

aniversário a uberlandense Martha de Freitas Azevedo Pannunzio e que o fato merece registro. A 65 

presidenta Valéria  lembrou aos presentes que a próxima reunião será dia 18 de fevereiro de 2009, e 66 

agradecendo a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz de Melo, 67 

assino a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada também pelos demais participantes  68 

conforme lista de presença. Uberlândia, 04 de Fevereiro de 2009. 69 


