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 ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPHAC - CONSELHO MUNICIPAL DO 1 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE 2 

UBERLÂNDIA, realizada aos vinte e dois dias do mês de abril 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 

Luiz Eduardo C. Peppe______________________________________________________________ 7 

Marlene F.Spini____________________________________________________________________ 8 

Beatriz de Melo ___________________________________________________________________ 9 

Antônio Ricardo Souza______________________________________________________________ 10 

Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes ______________________________________________ 11 

Valéria Silva de Lima_______________________________________________________________ 12 

Maria Carolina R. Boaventura_______________________________________________________ 13 

Alessandra S. Rodrigues______________________________________________________________ 14 

Ramon Rodrigues___________________________________________________________________ 15 

Josianne Francia Cerasoli____________________________________________________________ 16 

e os convidados: Guilherme Mearia,da Grada, José Roberto Gonçalves e Reinaldo Fernandes, 17 

empresas particulares; Denise Attux, da SEPLAN. A reunião tem como pontos de pauta: 1- 18 

Informes; 2- Leitura e aprovação de atas; 3- Participação de técnicos da obra no Mercado Municipal 19 

para apresentação de alterações por sobre a marquise do prédio tombado; 4- Análise e deliberação de 20 

projeto de reforma e acessibilidade do prédio da E.E. Enéas Oliveira Guimarães; 5-Discussão e 21 

deliberação sobre a minuta de lei que dispõe sobre o Prêmio anual do Patrimônio Cultural de 22 

Uberlândia. Iniciando a reunião, a Presidenta Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes, a partir de 23 

agora denominada Valéria, cumprimentou os presentes e passou aos informes: Josianne Francia 24 

Cerasoli, doravante denominada Josianne, comentou a respeito do trabalho que desenvolverá junto ao 25 

CEMEPE e que tem por objetivo esclarecer e sensibilizar quanto a importância do Patrimônio Histórico 26 

Cultural, ressaltou que a proposta tem tudo a ver com o COMPHAC e que seria interessante a 27 

participação dos conselheiros; a proposta acontecerá através de  módulos e já está previsto um 28 

momento com um ex-conselheiro do Conselho, Maurício Goulart, que hoje reside em Brasília, e sua 29 

monografia enfoca questões relativas ao Patrimônio Histórico e o papel do COMPHAC, tendo, 30 

inclusive, pesquisado a trajetória do mesmo, desde a sua criação em nossos arquivos. Valéria elogiou a 31 

iniciativa e sugeriu até mesmo uma convocação para a participação dos conselheiros; em seguida, 32 

sugeriu a inversão dos itens da pauta e passou ao item 3, sendo que o responsável pela reforma do 33 

telhado do prédio do Mercado Municipal expôs sobre a situação em que se encontram as calhas, 34 

mostrou fotos e salientou a necessidade de colocação de uma calha que dará suporte à instalação que já 35 

existe no local. Será feito uma “boneca” na alvenaria por cima da marquise do prédio que faz divisa 36 

com os imóveis confrontados com a Avenida Getúlio Vargas pois, melhora a aparência do telhado; a 37 

iniciativa foi aceita pelos conselheiros, lembrando que esta apresentação é mesmo só para dar ciência 38 

ao Conselho já que a parte tombada não será atingida e não haverá interferência na visibilidade ou 39 

integridade do bem  O conselheiro Antônio Ricardo de Souza repassou que têm acontecido 40 
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reclamações em relação ao calçamento do Mercado sendo que o mesmo deverá ser consertado. Voltou-41 

se ao 2º item da pauta e foi feita a leitura da ata. Em seguida, abordou-se o quarto item e o responsável 42 

pela reforma da E.E. Enéas Oliveira Guimarães, José Roberto Gonçalves, disse que está encarregado 43 

da reforma do prédio que abriga a Escola em questão e este deverá sofrer intervenções no 44 

madeiramento já que a invasão de cupins está comprometendo a segurança, falou também que 45 

inicialmente trabalharão nos banheiros e que estes estão localizados em uma área construída que não 46 

faz parte da área de tombamento; Valéria sugeriu uma visita à Escola para que pudessem fazer uma 47 

análise mais estudada, ficando formada uma comissão para tal; falou também que estaria convidando a 48 

responsável pelo restauro do Mercado Municipal para esta visita já que a mesma poderia contribuir 49 

para os estudos e posterior sugestão a respeito do assunto. José Roberto Gonçalves informou também 50 

que o serviço contratado foi feito através de licitação e seria interessante uma parecer em breve para 51 

que não houvesse prejuízo para as partes, colocou ainda que está responsável também pelo projeto de 52 

acessibilidade do prédio. O conselheiro Ramon Rodrigues fez dois encaminhamentos, primeiro 53 

confirmando a reunião à Escola e segundo sugeriu a avaliação por um profissional da área, sendo que 54 

Alessandra Silva Rodrigues afirmou que não percebia nenhum impedimento para que iniciassem a 55 

reforma já que a área não era objeto de tombamento. Valéria ratificou a visita para quinta-feira, e só 56 

depois da mesma seria dado o parecer final do Conselho. Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz de 57 

Melo, assino a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada também pelos demais participantes 58 

conforme lista de presença. Uberlândia, 22 abril de 2009. 59 


