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 ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPHAC - CONSELHO MUNICIPAL DO 1 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE 2 

UBERLÂNDIA, realizada ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e nove, às dezessete horas 3 

e 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 

Alessandra S. Rodrigues_______________________________________________________________ 9 

Florisvaldo P.Ribeiro Jr._______________________________________________________________ 10 

Cristiane P. de Alcântara_______________________________________________________________ 11 

Ramon Rodrigues_____________________________________________________________________ 12 

Francisco Pereira_____________________________________________________________________ 13 

Milton Leite_________________________________________________________________________ 14 

Ênio Rodovalho dos Santos_____________________________________________________________ 15 

Olga Helena Costa____________________________________________________________________ 16 

Maria Rosalina S. Pereira Miguel________________________________________________________ 17 

Antônio Ricardo de Souza______________________________________________________________ 18 

e o convidado, Juscelino Machado Jr. A reunião tem como pontos de pauta: 1- Informes; 2- Leitura e 19 

aprovação de atas; 3- Apresentação para elaboração de parecer do COMPHAC, do Projeto final de 20 

reforma e adequação do prédio da E.E. Dr. Duarte; 4- Apresentação de solicitação de tombamento dos 21 

mosaicos do artista Geraldo Queiroz para apreciação do Conselho. Iniciando a reunião, a Presidenta 22 

Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes, a partir de agora denominada Valéria, cumprimentou os 23 

presentes e fez a leitura do ofício através do qual o Reitor da UFU nomeia Cristiane Pereira de Alcântara 24 

para ocupar a vaga como  suplente da conselheira Marília Maria B. T. Vale, sendo que a nomeada fica 25 

empossada a partir da data de publicação do Decreto de nomeação; falou também que o conselheiro Sr 26 

Alair José Rabello, titular da Associação de Folia de Reis de Uberlândia está com problemas de saúde, 27 

ficando justificada a sua ausência nas reuniões e que outro folião será indicado para participar das 28 

reuniões e que também o IAB –Instituto dos Arquitetos do Brasil se comprometeu em indicar os membros 29 

para representar aquela associação. O conselheiro Milton Leite comunicou que estará acompanhando um 30 

Projeto de acessibilidade no Uberlândia Clube sendo que sua filha será a responsável pela execução da 31 

obra. A conselheira Olga Helena Costa perguntou a respeito das caixas d’água do DMAE ao que Valéria 32 

respondeu que a Secretária Municipal de Cultura, Mônica Debs Diniz conversou com o responsável pelo 33 

DMAE, sendo que o Sr. Epaminondas se dispôs a marcar uma reunião para discutir a proposta de 34 

Registro das Caixas d’água do DMAE com a Professora Marília e equipe; quanto ao terceiro item da 35 

pauta, a comissão aguarda o Projeto final de reforma e adequação do prédio para emitir o parecer. Em 36 

seguida, o professor Juscelino Machado Jr falou que participou dos estudos a respeito do painel do 37 

Restaurante Sahtten, que a sua tese de mestrado aborda o assunto e ainda que, enquanto participante da 38 

equipe que pesquisa os painéis de Geraldo Queiroz, ele reconhecia a importância destas obras de arte. 39 

Disse que, além do painel no prédio do Restaurante Sahtten, existem outros, um na Av. João Pinheiro, ao 40 

lado da  CTBC; outro em uma casa na Rua Santos Dumont do Sr. Osvaldo Garcia; outro que teve a sua 41 

participação fica no Uberlândia Clube; e ainda outro na Rua XV de Novembro, no bairro Tabajaras. 42 

Valéria disse que ainda existe um painel que fica em uma casa na Cipriano Del’Fávero, fundos com o 43 

Hospital  Santa Clara  que não tem informações sobre o artista que executou, mas, que pela semelhança 44 

no trabalho poderia ser também de Geraldo Queiroz.  Diante da importância destes trabalhos, Juscelino 45 
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solicitou ao COMPHAC o Tombamento Provisório  destes painéis. Por unanimidade o  Conselho acatou 46 

o pedido de tombamento provisório e Juscelino Machado Jr se prontificou a elaborar os dossiês de 47 

tombamento e estudos preliminares para possível restauração dos mesmos. Valéria informou ao visitante 48 

que irá aguardar que ele envie documento oficializando o pedido. Valéria reforçou a necessidade de se 49 

votar a indicação de um segundo secretário visto que o conselheiro Saulo Tavares por motivos de força 50 

maior está afastado do Conselho; após algumas colocações o conselheiro Antônio Ricardo de Souza 51 

aceitou a incumbência e seu nome foi referendado pelos presentes por unanimidade. Nada mais havendo 52 

a tratar, eu, Beatriz de Melo, assino a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada também pelos 53 

demais participantes conforme lista de presença. Uberlândia, 01 de julho de 2009. 54 


