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Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
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ATA DA 4ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 1 

HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE UBERLÂNDIA, 2 

realizada aos dias dois de abril do ano de dois mil e oito, às dezessete horas e trinta minutos, na 3 

Casa da Cultura, sob a presidência de Eliane Aparecida dos Santos, estando presentes à reunião 4 

os conselheiros que assinam a seguir: 5 

Alessandra S. Rodrigues ________________________________________________________ 6 

Antônio Ricardo de Souza_______________________________________________________ 7 

Marília Maria Brasileiro ________________________________________________________ 8 

Anderson Henrique Ferreira_____________________________________________________ 9 

Caroline Campos Rizzoto________________________________________________________ 10 

Olga Helena da Costa___________________________________________________________ 11 

Paulo Henrique Carrara Arantes_________________________________________________ 12 

A reunião tem como ponto de pauta 1)Leitura de Atas, 2)Apresentação da minuta do Estatuto do 13 

COMPHAC, 3)Apresentação das últimas alterações do Projeto de Revitalização do Mercado 14 

Municipal, 4)Definição dos bens para abertura do Dossiê de tombamento. A presidente Eliane 15 

Aparecida dos Santos  informou que estamos aguardando o encaminhamento das instituições 16 

para proceder o processo de eleição da nova diretoria. É necessário que seja encaminhado o 17 

Estatuto e o Regimento do Conselho para aprovação pela  Procuradoria para assim implementar a 18 

Lei 9.702 que dispõe sobre as normas de proteção do patrimônio e fazer a eleição da nova 19 

diretoria. Foi informado ainda que o Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente 20 

solicitou que a apresentação dos detalhamentos no projeto do Mercado Municipal fosse 21 

apresentado na próxima reunião deste conselho. A presidenta apresentou a minuta do Decreto em 22 

data show para que os conselheiros acompanhassem e colaborassem na redação. Alguns artigos 23 

foram debatidos, porém  não houve deliberação sobre eles tendo em vista que não havia quorum 24 

na reunião.   Nada mais havendo a tratar, eu, Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes  assino 25 

a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos demais participantes, conforme lista 26 

de presença. Uberlândia, 02 de abril de 2008. 27 


