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 ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPHAC - CONSELHO MUNICIPAL DO 1 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE 2 

UBERLÂNDIA, realizada aos dezessete dias do mês de junho 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 

Valéria Silva de Lima_________________________________________________________________ 7 

Beatriz de Melo_ _____________________________________________________________________ 8 

Luiz Eduardo C. Peppe________________________________________________________________ 9 

Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes____ ____________________________________________ 10 

Marília M. B.Teixeira Vale_____________________________________________________________ 11 

Alessandra S. Rodrigues_______________________________________________________________ 12 

Josianne Francia Cerasoli______________________________________________________________ 13 

Cristiane P. de Alcântara_______________________________________________________________ 14 

Ramon Rodrigues_____________________________________________________________________ 15 

Alexsandra V. Rocha__________________________________________________________________ 16 

Maria Carolina Boaventura____________________________________________________________ 17 

Ênio Rodovalho dos Santos_____________________________________________________________ 18 

Olga Helena Costa____________________________________________________________________ 19 

Rosa Maria Marra____________________________________________________________________ 20 

Maria Rosalina S. Pereira Miguel________________________________________________________ 21 

Antônio Ricardo de Souza______________________________________________________________ 22 

e os convidados, Vânia Helena Justina –diretora da E.E. Dr. Duarte e o eng.  Sinval da Costa Rosa. 23 

A reunião tem como pontos de pauta: 1- Informes; 2- Leitura e aprovação de atas; 3-Encerramento da 24 

discussão e deliberação sobre a minuta de lei que dispõe sobre o Prêmio anual do Patrimônio Cultural de 25 

Uberlândia; 4- Apresentação, apreciação do projeto de reforma e adequação do prédio da E. E. Dr. 26 

Duarte; 5-Apresentação de solicitação de tombamento dos mosaicos do artista Geraldo Queiroz para 27 

apreciação do Conselho. Iniciando a reunião, a Presidenta Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes, a 28 

partir de agora denominada Valéria, cumprimentou os presentes e sugeriu a inversão dos itens da pauta e 29 

passou à continuidade de leitura e alterações da Minuta da Lei que dispõe sobre o Prêmio anual do 30 

Patrimônio Cultural sendo que uma cópia com as alterações serão anexadas a esta ata. Em seguida, 31 

passou-se ao quarto item da pauta e a diretora da E .E.Dr. Duarte Vânia Helena Justino e o engenheiro 32 

Sinval da Costa Rosa fizeram a apresentação do Projeto; Valéria fez a observação de que o telhado do 33 

anexo a ser construído não deverá  ficar mais alto do que  prédio tombado, foi solicitado que a rampa seja 34 

indicada no Projeto assim como todas as alterações que estão previstas para a adequação de acessibilidade 35 

da escola. A diretora Vânia comentou que a primeira árvore deverá ser cortada, já que a mesma está 36 

condenada, e outra será plantada em seu lugar. Após alguns questionamentos, a comissão comprometeu-37 

se a emitir o Parecer quanto ao assunto. Passou-se aos informes: a conselheira Marília M. B.T.Vale, a 38 

partir de agora chamada Marília, informou que foi feito um contrato de trabalho entre a Secretaria 39 

Municipal de Cultura e UFU, sendo que a equipe está agilizando os dossiês, entretanto quanto às Caixas 40 

d’água do DMAE está sendo difícil pois, o responsável não autoriza a entrada dos profissionais para que 41 

os mesmos fotografem e levantem dados para o Dossiê; também em conversa com o mesmo, 42 

Epaminondas, ele disse que está  previsto uma obra junto às caixas d' água e que seria interessante que 43 

este estudo fosse feito  em momento posterior, inclusive o tombamento. Valéria sugeriu que fosse 44 

estabelecido um diálogo com o mesmo e a Secretária Municipal de Cultura, Mônica Debs Diniz para 45 
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solicitação de autorização para Registro do Bem. A conselheira Marília informou ainda que o professor 46 

Juscelino Machado Júnior está preparando a documentação dos painéis de Geraldo Queiroz e que gostaria 47 

de colocar em pauta a apresentação na próxima reunião. Valéria comentou a respeito do curso Mestres na 48 

Escola oferecido no CEMEPE através da Lei de Incentivo. Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz de 49 

Melo, assino a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada também pelos demais participantes 50 

conforme lista de presença. Uberlândia, 17 de junho de 2009. 51 


