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 ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPHAC - CONSELHO MUNICIPAL DO 1 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE 2 

UBERLÂNDIA, realizada aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às dezessete horas e 3 

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

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

Beatriz de Melo_ _____________________________________________________________________ 6 

Luiz Eduardo C. Peppe________________________________________________________________ 7 

Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes___ ______________________________________________ 8 

Marília M. B.TeixeiraVale______________________________________________________________ 9 

Alessandra S. Rodrigues________________________________________________________________ 10 

Josianne Francia Cerasoli______________________________________________________________ 11 

Olga Helena da Costa__________________________________________________________________ 12 

Rosa Maria Marra____________________________________________________________________ 13 

Cristiane P. de Alcântara_______________________________________________________________ 14 

Juscelino Machado Júnior______________________________________________________________ 15 

 A reunião tem como pontos de pauta: 1- Informes; 2- Leitura e aprovação de atas; 3- Discussão e 16 

deliberação sobre a minuta de lei que dispõe sobre o Prêmio anual do Patrimônio Cultural de Uberlândia. 17 

Iniciando a reunião, a Presidenta Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes, a partir de agora 18 

denominada Valéria, cumprimentou os presentes e passou aos informes: A conselheira Marília 19 

M.B.T.Vale, a partir de agora chamada Marília, apresentou a candidata à suplência de sua entidade 20 

Cristiane P. de Alcântara e Valéria apresentou o visitante Juscelino Machado Júnior que participará da 21 

reunião como ouvinte. Em seguida, Marília passou às mãos de Valéria um CD do Projeto de Reforma e 22 

Restauração do Mercado Municipal de Uberlândia para arquivo do COMPHAC. Valéria informou que 23 

em visita posterior à visita dos conselheiros à Choperia, no Mercado Municipal, foi verificado que as 24 

providências solicitadas foram tomadas, as antenas, as jardineiras, os fios externos foram retirados, assim 25 

como foram tampados os buracos feitos para fixação da televisão na rampa e outro que tenha sido aberto 26 

para aeração da cozinha do restaurante; ressaltou ainda  a sua preocupação quanto aos bens tombados e 27 

informou que fez uma visita às Escolas Estaduais, primeiro à E.E. Dr. Duarte e que a diretora se mostrou 28 

receptiva aos cuidados com o bem tombado e comentou que está esperando a conclusão do Projeto de 29 

reforma e restauração para apresentar ao Conselho; também, a diretora da E.E. Enéas Oliveira Guimarães 30 

mostrou-se interessada em apresentar o Projeto em uma próxima reunião; comentou ainda a respeito do 31 

Palacete Naghetinni foi enviado correspondência advertindo quanto a sua pintura verde limão e que, se a 32 

pintura não for refeita poderá incorrer em multa, comunicou ainda que quanto à Estação Ferroviária está 33 

sendo difícil localizar o proprietário já que é um bem em processo de inventário. A conselheira Olga 34 

Helena Costa falou da importância de se fazer o Registro das árvores frutíferas. Passou-se ao terceiro 35 

item da pauta e Valéria solicitou que um conselheiro procedesse à leitura da minuta do Decreto, ao que o 36 

conselheiro Luiz Eduardo C. Peppe se prontificou a fazê-lo. Tão logo a leitura foi iniciada, a conselheira 37 

Marília sugeriu a alteração do termo preservação por conservação, sendo acatada. A conselheira 38 

Josianne F. Cerasoli sugeriu que as contribuições e alterações já fossem feitas na minuta já que o 39 

multimídia permitia; sendo a sugestão acatada, a discussão prosseguiu sendo que continuará na próxima 40 

reunião, devido ao adiantado da hora. Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz de Melo, assino a presente 41 

ata que, após lida e aprovada, será assinada também pelos demais participantes conforme lista de 42 

presença. Uberlândia, 03 de junho de 2009. 43 


