
             ATA DE REUNIÃO DO COMPHAC 
 

Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Cultural de Uberlândia 
 

ATA DA 8ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 1 

HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE UBERLÂNDIA, 2 

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

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

reunião os conselheiros que assinam a seguir: 5 

Flávia F. Carvalho _____________________________________________________________ 6 

Alessandra S. Rodrigues ________________________________________________________ 7 

Antônio Ricardo de Souza_______________________________________________________ 8 

Marília Maria Brasileiro ________________________________________________________ 9 

Paulo Henrique Carrara Arantes_________________________________________________ 10 

Maria Carolina R. Boaventura____________________________________________________ 11 

Anderson Henrique Ferreira_____________________________________________________ 12 

Caroline Campos Rizzoto________________________________________________________ 13 

Newton Dângelo________________________________________________________________ 14 

Olga Helena da Costa___________________________________________________________ 15 

Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes___________________________________________ 16 

Eliane Aparecida dos Santos _____________________________________________________ 17 

A reunião tem como ponto de pauta 1)Informes Gerais, 2)Leitura e deliberação de Atas, 18 

3)Deliberação sobre os bens indicados para realização de Dossiê de Tombamento, 19 

4)Apresentação sobre as diretrizes do Comphac para o Projeto de Requalificação da Área Central 20 

e Fundinho, 5) Deliberação sobre algumas pendências quanto a Nova Representatividade do 21 

Conselho e 6)Formação e apresentação de chapas para o pleito da Nova Diretoria do 22 

COMPHAC. A presidente Eliane Aparecida dos Santos iniciou a reunião informando que já 23 

convocou os novos conselheiros, indicados oficialmente pelas entidades e apresentou os novos 24 

representantes da Associação dos Artesãos e da Associação de Folia de Reis, presentes na 25 

reunião. Em seguida solicitou ao conselheiro Anderson Henrique Ferreira que fizesse a leitura 26 

dos nomes dos conselheiros indicados oficialmente pelas entidades até aquela data. Nesse 27 

momento surgiu dúvida quanto à indicação dos três representantes da Universidade Federal de 28 

Uberlândia - UFU. A presidente Eliane Aparecida dos Santos tirou as dúvidas quanto à 29 

solicitação encaminhada à UFU e fez a leitura do ofício encaminhado pela UFU. Ficando 30 

esclarecido entre os conselheiros que a UFU não fez indicação ao representante de museus e 31 

centros de documentação e memória de Uberlândia. A presidente prosseguiu com os informes 32 

divulgando a elaboração de cartilha sobre educação patrimonial feita especialmente para 33 

Martinézia, ligada à construção de Hidrelétricas. O Conselheiro Anderson Ferreira reforçou o 34 

informe dizendo que está previsto a incorporação desta cartilha como ação permanente de 35 

educação patrimonial nas Hidrelétricas, sobre o patrimônio arqueológico. A Presidente Eliane 36 

Aparecida dos Santos divulgou o 3º ENESCPOP – Encontro Nacional de Educação, Saúde e 37 

Culturas Populares promovido pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da 38 
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Universidade Federal de Uberlândia e Parceiros; O I Seminário de Estudos em História e Cultura 39 

promovidas pelo POPULIS – Núcleo de Pesquisa em Cultura Popular Imagem e Som do Instituto 40 

de História da Universidade Federal de Uberlândia; divulgou a 6ª Semana de Museus com o 41 

lançamento do Vídeo e Encarte “Rede de Museus da UFU”, apresentado pela conselheira Maria 42 

Carolina R. Boaventura realizado pela Diretoria de Cultura da PROEX/UFU. Divulgou a 43 

exposição BABINSKI gravuras, apresentado pelo conselheiro Paulo Henrique Carrara 44 

Arantes que ainda sugeriu uma moção de aplauso para o artista Gilberto Maciel. A presidente 45 

ainda informou que o projeto final do Mercado Municipal está disponível no arquivo do 46 

Conselho, que dispõe de uma sala como sede, na Casa da Cultura. A conselheira Maria Carolina 47 

R. Boaventura entregou oficialmente à presidente do conselho o nome de Marcela Nogueira 48 

Prado como indicação para ocupar a vaga de suplente da comunidade. A presidente seguiu lendo 49 

a indicação do Centro Universitário do Triângulo – UNITRI de representatividade neste 50 

Conselho. Em seguida leu a documentação encaminhada pela ALMEM – Associação dos 51 

Permissionários do Mercado Municipal, solicitando alterações no prédio do Mercado Municipal. 52 

A conselheira Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes informou que o arquivo Público 53 

Municipal mudou de endereço, para a Rua Natal com Floriano Peixoto e convidou a todos para a 54 

inauguração às 9:30h, na próxima sexta-feira dia 16 de maio. Ainda como informe a presidente 55 

Eliane Aparecida dos Santos leu o ofício que o vereador Xuxa encaminhou ao prefeito, 56 

solicitando a implantação de um busto em homenagem ao Xarqueada, na Praça Rui Barbosa. O 57 

conselheiro Anderson Henrique Ferreira esclarece que o Conselho deve analisar a solicitação 58 

do vereador e ainda sugere que não seja um busto e sim uma estátua em homenagem ao 59 

Xarqueada. A presidente sugeriu como encaminhamento que o conselheiro Anderson Henrique 60 

Ferreira procure o vereador Xuxa e esclareça que seja encaminhada solicitação ao conselho. Em 61 

seguida a presidente Eliane Aparecida dos Santos passou ao próximo ponto de pauta, leitura e 62 

deliberação de atas, que após a leitura foram aprovadas com correções. O conselheiro Paulo 63 

Henrique Carrara Arantes sugere que seja formalizado quem está entrando e saindo da Câmara 64 

de Patrimônio Material. O conselheiro Anderson Henrique Ferreira pede às secretárias do 65 

conselho cópia digital das atas do conselho, para disponibilizar no site da Prefeitura Municipal de 66 

Uberlândia. A conselheira Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes apresentou folder do 67 

Arquivo Público Municipal e outro folder sobre o Fundinho. A presidente passa ao próximo 68 

ponto de pauta, a indicação dos bens para elaboração de Dossiês de Tombamento, fazendo a 69 

releitura da lista dos bens discutidos nas últimas reuniões do Conselho. O Sr. Alair José Rabello 70 

convidou os presentes para um bingo com os capitães da folia de reis, todo sábado e domingo 71 

para a santa missa, na Rua Barão de Ouro Preto, no Bairro Pampulha, das 08h00 às 09h00. A 72 

presidente Eliane Aparecida dos Santos faz a leitura dos bens que tiveram consenso. A 73 

conselheira Marília Maria Brasileira sugeriu diversificar a indicação dos bens, abrangendo 74 

várias áreas do patrimônio. O conselheiro Paulo Henrique Carrara Arantes sugere escolher os 75 

bens mais antigos, cronologicamente. A presidente Eliane Aparecida dos Santos lembrou que os 76 

bens listados foram escolhidos a partir da lista dos inventários. A conselheira Valéria Maria 77 

Queiroz Cavalcante Lopes acha interessante a sugestão da cronologia, mas que se preocupa em 78 

preservar os bens em situação de risco. O conselheiro Paulo Henrique Carrara Arantes sugere 79 

os seguintes bens para a elaboração dos dossiês de tombamento: casa da D. Adélia, fazenda São 80 

Francisco, Escola Estadual Enéas de Oliveira Guimarães, os Reservatórios de Água do DMAE, 81 

os shoppings Norte e Sul, a reitoria da rua Engenheiro Diniz e a festa de Folia de Reis. A 82 
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conselheira Marília Maria Brasileiro lembra que a casa da D Adélia já tem dossiê de 83 

tombamento e que o conselho pode indicar outro bem. A conselheira Valéria Maria Queiroz 84 

Cavalcante Lopes lembra dos painéis na casa na Rua Santos Dumond. A presidente Eliane 85 

Aparecida dos Santos fez a leitura dos cinco bens que foram consenso entre os conselheiros: 86 

painel no Restaurante Sahtten, a festa de Folia de Reis de Martinésia, Estação Ferroviária no 87 

bairro Custódio Pereira, os Reservatórios de água do DMAE e a Escola Estadual Enéas de 88 

Oliveira Guimarães. Em seguida a presidente releu a lista de todos os bens indicados em reuniões 89 

anteriores para os conselheiros escolherem três. A conselheira Marília Maria Brasileira 90 

defendeu a indicação do prédio da antiga Rádio Educadora, atual Circulo Operário, na Rua 91 

Bernardo Guimarães, em função das características arquitetônicas preservadas, da história com os 92 

operários e a vontade dos proprietários em preservar o bem. A presidente Eliane Aparecida dos 93 

Santos acha que é importante escolher uma fazenda e pede esclarecimentos sobre o shopping Sul 94 

e Norte. O conselheiro Paulo Henrique Carrara Arantes lembra que o arquiteto Alceglan 95 

Monteiro, foi o mesmo projetista do Edifício Tubal Vilela. A conselheira Valéria Maria 96 

Queiroz Cavalcante Lopes sugere que se for elaborado dossiê apenas para um dos shoppings, 97 

que o dossiê faça referencia que existem dois shoppings. A presidente Eliane Aparecida dos 98 

Santos pergunta aos conselheiros se é consenso à indicação do prédio da antiga Rádio 99 

Educadora, que foi confirmado pelos conselheiros presentes. O conselheiro Anderson Henrique 100 

Ferreira buscou a ficha de inventário dos shoppings Norte e Sul para esclarecimento dos 101 

conselheiros. A presidente Eliane Aparecida dos Santos encerrou a reunião confirmando que 102 

ficaram definidos seis bens indicados para a elaboração de dossiês de tombamento e que na 103 

próxima reunião serão indicados mais dois bens. Nada mais havendo a tratar, eu, Flávia 104 

Fernandes Carvalho, assino a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos demais 105 

participantes, conforme lista de presença. Uberlândia, 14 de maio de 2008. 106 


