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 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPHAC - CONSELHO MUNICIPAL DO 1 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE 2 

UBERLÂNDIA, realizada aos dezoito 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 

Rosa Maria Marra__________________________________________________________________ 8 

Luciano Henrique de Tarso Luiz______________________________________________________ 9 

Beatriz de Melo ___________________________________________________________________ 10 

Antônio Ricardo Souza______________________________________________________________ 11 

Daniella R. R. Santos_______________________________________________________________ 12 

Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes ______________________________________________ 13 

Milton Leite_______________________________________________________________________ 14 

Alexsandra   Venâncio Rocha_________________________________________________________ 15 

Maria Rosalina Souza Pereira_________________________________________________________ 16 

Galba Crosara______________________________________________________________________ 17 

Olga Helena da Costa_______________________________________________________________ 18 

Alessandra S. Rodrigues______________________________________________________________ 19 

A reunião tem como pontos de pauta: 1- Informes; 2- Leitura e aprovação de atas; 3-Aprovação do 20 

calendário anual do Conselho; 4-Esclarecimentos sobre visita e Dossiê da E.E Dr. Duarte; 5-Aprovação 21 

dos pareceres da Estação Ferroviária e Biblioteca; 6-Apresentação pela conselheira Marília Maria B.T. 22 

do Vale dos pontos específicos do Projeto de Requalificação da Área Central e Fundinho de Uberlândia 23 

no que se refere ao entorno da Praça Clarimundo Carneiro e Coronel Carneiro. O item 6 da pauta de 24 

hoje foi retirado a pedido da conselheira Marília e será apresentado posteriormente. Iniciando a 25 

reunião, a Presidenta Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes, a partir de agora denominada 26 

Valéria, cumprimentou os presentes, justificou a ausência dos conselheiros Paulo Henrique Carrara 27 

Arantes e Marília Maria B.T.Vale e fez a apresentação da assessora Rosa Maria Marra que, a partir de 28 

agora, ocupará a cadeira deixada por Anderson Henrique Ferreira sua suplente será a servidora Carla de 29 

Oliveira Rezende de Abreu e apresentou também Luciano Henrique de Tarso Luiz que representa a 30 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo; diante das substituições lembrou aos 31 

presentes a necessidade de rever a representatividade do COMPHAC junto a outros conselhos, visto 32 

que o ex-conselheiro Anderson era o titular junto ao COMTUR, e sua substituta Rosa Maria Marra já 33 

representa a Secretaria Municipal de Cultura naquele Conselho portanto não poderá representar o 34 

COMPHAC; após algumas considerações o nome da conselheira  Olga Helena da Costa foi indicado e 35 

aprovado para ocupar a vaga em questão. Em seguida, Valéria fez a leitura do artigo 6º, parágrafos 5º, 36 

6º, 7º e 8º, do Estatuto que regulamenta a composição do COMPHAC e após algumas colocações, 37 

verificou-se o impedimento da participação nas reuniões dos profissionais que atuam em projetos que 38 

dependem da aprovação do Conselho, constatado que a conselheira Daniela Resende Ribeiro Santos, 39 
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que tão bem representa o IAB, não poderá participar das deliberações enquanto estiver atuando 40 

profissionalmente em projetos e licitações conforme mencionado anteriormente; diante destas 41 

conclusões, a conselheira Daniela Resende Ribeiro Santos se manifestou favorável à sua substituição 42 

visto que está sempre envolvida com projetos desta natureza e pediu licença para retirar-se visto que 43 

tinha outros afazeres; a presidenta Valéria lamentou o ocorrido e também o afastamento de Daniela já 44 

que o seu profissionalismo e seriedade fortalecia a representatividade do Conselho; acrescentou 45 

também que o IAB seria informado e solicitaria a indicação de outro nome para ocupar a cadeira. 46 

Passou-se à leitura da ata da reunião anterior, sendo que algumas alterações serão necessárias para 47 

posterior assinatura pelos conselheiros; Valéria apresentou em seguida a proposta do calendário para 48 

2009, ficando o mesmo acatado. Abordou-se o próximo item da pauta e Valéria informou que uma 49 

comissão composta por ela e pelos conselheiros Milton Leite, Paulo Henrique Carrara Arantes, 50 

Alessandra Silva Rodrigues, visitaram a E.E.Dr.Duarte e fizeram uma análise da proposta de reforma 51 

do prédio que abriga a escola, constatando que o Projeto precisa ser melhorado, cabendo ao Conselho 52 

contribuir para tal; lembrou aos presentes que só a parte da frente da escola e a parte em forma de U é 53 

tombada e que o restante pode ser modificado, ao que o conselheiro Milton Leite salientou a 54 

importância do conselho cumprir o seu papel de também orientar em situações como esta. Passou-se ao 55 

próximo item de pauta, e Valéria reforçou a necessidade de conclusão dos pareceres da Biblioteca 56 

Pública e Igreja N.S. das Dores para que os dossiês fiquem prontos.  A presidenta Valéria lembrou aos 57 

presentes que a próxima reunião será no dia 11 de março de 2009, e agradecendo a presença de todos 58 

encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz de Melo, assino a presente ata que, após 59 

lida e aprovada, será assinada também pelos demais participantes conforme lista de presença. 60 

Uberlândia, 18 de Fevereiro de 2009. 61 


