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 ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPHAC - CONSELHO MUNICIPAL DO 1 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE 2 

UBERLÂNDIA, realizada aos onze dias do mês de março 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 

Maria Carolina R.Boaventura_______________________________________________________ 7 

Rosa Maria Marra__________________________________________________________________ 8 

Marília Maria B.T.Vale_____________________________________________________________ 9 

Beatriz de Melo ___________________________________________________________________ 10 

Antônio Ricardo Souza______________________________________________________________ 11 

Ênio Rodovalho dos Santos___________________________________________________________ 12 

Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes ______________________________________________ 13 

Florisvaldo Paulo Ribeiro Jr._________________________________________________________ 14 

Luiz Eduardo C. Peppe______________________________________________________________ 15 

Márcia Mattos Dorneles_____________________________________________________________ 16 

Galba Crosara______________________________________________________________________ 17 

Olga Helena da Costa_______________________________________________________________ 18 

Alessandra S. Rodrigues______________________________________________________________ 19 

Ramon Rodrigues__________________________________________________________________ 20 

Valéria Silva de Lima_______________________________________________________________ 21 

A reunião tem como pontos de pauta: 1- Informes; 2- Leitura e aprovação de atas; 3- Apresentação e 22 

deliberação dos pareceres do COMPHAC sobre os bens: Prédios da Biblioteca Pública, Estação 23 

Ferroviária e Igreja Nossa Senhora das Dores; 4- Deliberação do COMPHAC sobre tombamentos 24 

definitivos dos referidos bens. Iniciando a reunião, a Presidenta Valeria Maria Queiroz Cavalcante 25 

Lopes, a partir de agora denominada Valéria, cumprimentou os presentes, justificou a ausência dos 26 

conselheiros Paulo Henrique Carrara Arantes e Josianne Francia Cerasoli, sendo que o suplente desta 27 

última estava presente; comentou, a pedido da conselheira Marília M.B.T.Vale, a respeito dos painéis 28 

do Mercado Municipal localizados na esquina na Rua Olegário Maciel, informando que os mesmos 29 

estão sendo restaurados; convidou para a palestra que será proferida por Prof Dr. Paulo Mendonça, do 30 

Rio de Janeiro, nesta data, a partir das 19 hs na UFU. Em seguida, fez a apresentação do assessor Luiz 31 

Eduardo C. Peppe que estará representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 32 
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Turismo, no Conselho. Passou à leitura da ata da reunião anterior, sendo que a conselheira Marília 33 

Maria BrasileiroTeixeira Vale, a partir de agora denominada Marília, solicitou que se registrasse que 34 

a mesma solicitara para que o item 6, da reunião anterior fosse retirado, já que a mesma justificara a 35 

sua ausência e não poderia apresentá-lo.  Em seguida, Valéria voltou aos informes e comentou que os 36 

técnicos da Secretaria de Planejamento Urbano  da Prefeitura informaram que o Conselho está pedindo 37 

o  tombamento da Morfologia do Fundinho e que, este termo estaria incluído inclusive as fachadas das 38 

casas. A proposta do Conselho é de que se preserve a configuração urbana do bairro e a presidenta 39 

Valéria sugeriu que se retirasse o termo Morfologia e que fosse colocado um mais adequado às nossas 40 

propostas. A Conselheira Marília não concordou e disse que na arquitetura a palavra certa é Morfologia 41 

e ficou de enviar, por email, uma definição do termo para ser apresentado junto aos órgãos da 42 

Prefeitura. Passou-se à leitura dos Pareceres e a conselheira Maria Carolina R.Boaventura fez a 43 

leitura do Parecer que se refere ao Prédio da Biblioteca Pública; a conselheira Marília questionou se 44 

poderia fazer acréscimos e alterações no parecer lido, o que foi acatado; em seguida, disse também que 45 

falaria a partir das diretrizes constantes no Dossiê e que seria necessário algumas alterações; falou 46 

ainda que o texto onde coloca que o Município pode alterar estava inadequado; ao que o conselheiro 47 

Florisvaldo Paulo Ribeiro Jr., afirmou que a Legislação impede tais intervenções por parte do 48 

Município; após algumas colocações, decidiu-se pela supressão destes dizeres; Valéria ressaltou a 49 

necessidade de votar pelos tombamentos e que as observações seriam respeitadas. A conselheira Maria 50 

Carolina R. Boaventura falou de sua preocupação quanto ao título do Dossiê, ficando acatado que o 51 

mesmo seria  alterado para Prédio que atualmente abriga a Biblioteca Pública Municipal. O conselheiro 52 

Florisvaldo Paulo Ribeiro Jr. lembrou aos presentes que o que sustenta o Parecer é o Dossiê, 53 

portanto, para que as alterações tivessem validade seria necessário a alteração de ambos; ao que Valéria 54 

confirmou que as alterações seriam providenciadas. A conselheira Marília Maria B.T.Vale procedeu à 55 

leitura do parecer da Estação Ferroviária; em seguida, Valéria informou que houve impugnação ao 56 

pedido de tombamento provisório do bem e foi feita a leitura do ofício encaminhado pelo Gerente de 57 

Concessões  e Arrendamentos da Logística, da Ferrovia Centro-Atlântica, sendo que o mesmo 58 

justificava a impugnação devido as inúmeras intervenções já feitas e que a arquitetura original estava 59 

extensamente alterada; marcou-se uma visita à Estação Ferroviária e só depois o Parecer seria votado e 60 

o ofício respondido. Passando ao Parecer da Igreja Nossa Senhora das Dores, o conselheiro 61 

Florisvaldo Paulo Ribeiro Jr. comentou que, a pedido da titular Josianne Francia Cerasoli, seriam 62 
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necessárias algumas alterações no Dossiê tendo em vista erros ortográficos e esclarecimentos e, sendo 63 

as mesmas acatadas pelo Conselho, serão feitas as alterações sugeridas no dossiê e no parecer. A visita 64 

na Estação Ferroviária ficou marcada para dia 18-03 às 9:00hs. Com relação às contribuições dos 65 

Conselheiros na elaboração dos dossiês em questão, a Presidenta enviará os email e telefones dos 66 

conselheiros para a empresa Paginar de Belo Horizonte, responsável pela confecção dos dossiês, 67 

solicitando que a responsável pelo trabalho entre em contato com as conselheiras Marília e Josiane para 68 

que elas possam enviar suas propostas de alterações nos dossiês do  prédio da Biblioteca Pública e a 69 

Igreja Nossa Senhora das Dores, que foram  aprovadas pelo Conselho na reunião de hoje. Nada mais 70 

havendo a tratar, eu, Beatriz de Melo, assino a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 71 

também pelos demais participantes conforme lista de presença. Uberlândia, 11 de março de 2009. 72 


