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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPHAC - CONSELHO MUNICIPAL DO 1 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE 2 

UBERLÂNDIA, realizada aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, às 3 

dezessete horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Casa de Cultura, sob a presidência de 4 

Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes, estando presentes à reunião os conselheiros e convidados 5 

que assinam a seguir: 6 

Ramon Rodrigues________________________________________________________________ 7 

Beatriz de Melo__ _______________________________________________________________ 8 

Luiz Eduardo C. Peppe___________________________________________________________ 9 

Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes____________________________________________ 10 

Alexsandra V. Rocha_____________________________________________________________ 11 

Maria Carolina Boaventura________________________________________________________ 12 

Paulo Henrique Carrara Arantes___________________________________________________ 13 

Gláucia Jeremias Bizzo Navarro____________________________________________________ 14 

Daniel Gervásio Bernardes_________________________________________________________ 15 

Alessandra S. Rodrigues___________________________________________________________ 16 

Cristiane P. Alcântara_____________________________________________________________ 17 

Valéria Silva de Lima_____________________________________________________________ 18 

Milton Leite Ribeiro______________________________________________________________ 19 

Olga Helena da Costa_____________________________________________________________ 20 

Virgínia L. Dutra_________________________________________________________________ 21 

  A reunião tem como pontos de pauta: 1- Informes – Visita à Estação Sobradinho; 2- Leitura e 22 

aprovação de atas; 3- Estudo e análise dos Dossiês da Praça Tubal Vilela e Estação Sobradinho. 23 

Iniciando a reunião, a Presidenta Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes, a partir de agora 24 

denominada Valéria, cumprimentou os presentes e comentou que o Conselho, cumprindo o seu papel de 25 

órgão fiscalizador, formou   uma comissão e visitou a Estação Sobradinho, sendo que a conselheira 26 

Valéria Silva de Lima fotografou o bem e o entorno e que os registros seriam mostrados. Após a exibição 27 

das fotos, Valéria comentou que um bem tombado não significa preservado e pode acontecer a 28 

desintegração deste bem, daí a responsabilidade em relação ao mesmo; acrescentou que tem 29 

conhecimento  que o professor da UNITRI, Clayton, fez um trabalho sobre a Estação Sobradinho no 30 

curso de arquitetura juntamente com seus alunos. Valéria falou ainda que entrou em contato com ele que 31 

se prontificou a reunir-se com os interessados para apresentar e discutir o Projeto; acredita que este pode 32 
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ser um ponto de partida; ao que o conselheiro Daniel Gervásio Bernardes disse conhecer o autor do 33 

Projeto e prontificou-se à participar da reunião. Voltando às fotos, Valéria salientou que fizeram um 34 

puxadinho junto à estação e também nota-se que as caixas d’água continuam próximas ao bem, sendo 35 

estas de importância pois a Maria Fumaça dependia de água para seu funcionamento. A conselheira 36 

Cristiane P. de Alcântara ressaltou que quanto à reconstituição do que já foi destruído pelo tempo, 37 

pode-se trabalhar com o conceito de se intervir com algo que assuma seu caráter contemporâneo; ou seja, 38 

ao se intervir no bem histórico como um elemento novo acaba-se por valorizar mais este bem ao 39 

contrário do que muitas das vezes  pode ser uma reconstituição de algo que já não existe, podendo esta 40 

enganar atuais usuários do bem. O conselheiro Milton Leite Ribeiro comentou que a casa da Estação 41 

não tem as características das outras casas. Passou-se a outro item da pauta, quer seja Praça Tubal Vilela 42 

e Alexsandra V. Rocha falou que o Projeto deveria ter sido encaminhado ao Conselho para análise antes 43 

da execução, entretanto isto não aconteceu mas, que como não houve descaracterização, seria 44 

interessante apenas notificar os responsáveis esclarecendo  sobre o procedimento adequado e que este 45 

deverá ser respeitado. Valéria informou que o responsável pela reforma da E.E.Enéas O.Guimarães a 46 

procurou e agendou para vir apresentar o Projeto devido à urgência de fazer a pintura do bem entretanto 47 

não compareceu e ela percebeu que há uma dificuldade para se elaborar o memorial descritivo e que o 48 

Conselho deve orientar. O conselheiro Paulo Henrique Carrara Arantes apresentou a sua suplente 49 

Gláucia Jeremias Bizzo Navarro e informou que a mesma deverá participar das reuniões quando ele não 50 

puder. Alguns conselheiros se retiraram e após alguns minutos o responsável pelo projeto de reforma da 51 

E.E.Enéas O. Guimarães chegou, desculpando-se pelo atraso pois entendeu que o início da reunião era 52 

19 hs; os presentes analisaram o Projeto e deram-lhe algumas orientações sendo que diante da urgência 53 

da deliberação em relação ao assunto, decidiu-se por marcar uma reunião extraordinária para o dia 11 de 54 

novembro. Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz de Melo, assino a presente ata que, após lida e 55 

aprovada, será assinada também pelos demais participantes conforme lista de presença. Uberlândia, 04 56 

de novembro de 2009. 57 


