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ATA DA 10ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO 1 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE 2 

UBERLÂNDIA, realizada aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e oito, às 3 

dezoito horas, na Casa da Cultura, sob a presidência de Eliane Aparecida dos Santos, estando 4 

presentes à reunião os conselheiros que assinam a seguir: 5 

Flávia F. Carvalho_____________________________________________________________ 6 

Marília M. Brasileiro T. Vale ____________________________________________________ 7 

Josiane F. Cerasoli_____________________________________________________________ 8 

Anderson Henrique Ferreira_____________________________________________________ 9 

Maria Carolina R. Boaventura___________________________________________________ 10 

Caroline Campos Rizzotto ______________________________________________________ 11 

Milton Leite __________________________________________________________________ 12 

Tarcísio Marques______________________________________________________________ 13 

Regina Kanasi________________________________________________________________ 14 

Alessandra Rodrigues__________________________________________________________ 15 

Tânia Brasília Fernandes_______________________________________________________ 16 

Saulo Tavares ________________________________________________________________ 17 

Marcela Nogueira _____________________________________________________________ 18 

Marlene Fernandes Spini _______________________________________________________ 19 

Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes __________________________________________ 20 

Eliane Aparecida dos Santos _____________________________________________________  21 

A reunião tem como ponto de pauta, 1)Leitura e aprovação de Atas, 2) Informes, 3) 22 

Encaminhamentos, 4)Pedido de Tombamento da casa Geraldo Migliorini, 5)Apresentação das 23 

chapas para nova diretoria, 6) eleição da nova diretoria. A presidente Eliane Aparecida dos 24 

Santos iniciou a reunião informando que esta deverá ser a última reunião convocada pela atual 25 

diretoria. Desejou que todos os assuntos pendentes fossem devidamente encaminhados. Informou 26 

que estará de mudança para Brasília, que inicialmente está lotada na UNB com vinculação de 27 

projetos junto ao IPHAN. Agradeceu os dez anos de participação neste Conselho, em especial os 28 

dois últimos anos sob sua presidência. Agradeceu e parabenizou a contribuição de todos os 29 

conselheiros ao patrimônio cultural da cidade e finalizou desejando sucesso e grandes conquistas. 30 

Em seguida foi feita a leitura da ata da 1ª reunião extraordinária realizada no dia 25/06 para 31 

submeter à aprovação. Após a aprovação, a presidente informou que a Secretaria de 32 

Desenvolvimento Econômico e Turismo fez alteração na indicação de seus representantes no 33 

Conselho. O Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente enviou correspondência 34 

informando ao Conselho que existe uma verba a ser doada para reforma e manutenção da Praça 35 

Tubal Vilela e solicita que, na próxima pauta,  seja agendada apresentação do projeto. A 36 

presidenta leu uma correspondência enviada pela Secretaria de Cultura, em resposta ao ofício 37 
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nº27/2008 deste Conselho, na qual esclarece sua posição sobre o calçamento do pátio externo do 38 

Mercado Municipal. O conselheiro Milton Leite discorda das justificativas apresentadas, pois, o 39 

calçamento do pátio não é da década de 1940, segundo informa o documento enviado e reforça 40 

sua postura de que o trabalho deveria ter sido melhor executado. Em seguida, a presidenta fez a 41 

leitura de uma correspondência da AICA, na qual, sua presidente, Galba Crosara,  justificou os 42 

motivos pelos quais esteve ausente das reuniões quando foi discutido a nova composição do 43 

Conselho para constar na lei que estabelece normas de proteção do patrimônio cultural. Por 44 

motivos, agora justificados, a AICA esteve ausente das reuniões e, portanto, a entidade deixou de 45 

fazer parte do Conselho. Através desta correspondência, a AICA solicita sua reintegração no 46 

quadro de conselheiros. O Conselho acatou a solicitação e enviará correspondência à 47 

Procuradoria pedindo alteração na lei incluindo a AICA no quadro de representantes. Ainda com 48 

relação à alteração da redação da lei, a conselheira Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes 49 

apresentou a proposta de que conste na lei a possibilidade do COMPHAC deliberar com um 50 

quorum mínimo de um quarto mais um, em situações em que o mesmo assunto esteja em pauta 51 

pela segunda vez em reunião ordinária consecutiva e sem atingir o quorum exigido na lei de 52 

metade mais um. Esta alteração possibilitará agilidade nos trabalhos do Conselho. A seguir a 53 

presidente abriu o processo de eleição da nova Diretoria. Não houve apresentação de chapas, 54 

portanto, o Conselho indicou o nome das conselheiras Valéria Maria Queiroz Cavalcante 55 

Lopes para Presidente, Alessandra Silva Rodrigues como  Vice-Presidente e Saulo Tavares 56 

como Segundo Secretário. Para compor a Diretoria o Conselho irá aguardar que a Secretária de 57 

Cultura indique o nome de quem ocupará a vaga de Primeiro Secretário. Por unanimidade o 58 

Conselho aprovou a indicação e será encaminhado ofício à Secretaria de Cultura informando a 59 

composição da Nova Diretoria para a gestão 2008/2010 e solicitará a publicação no Diário 60 

Oficial do Município. Em seguida foi apresentado o pedido de tombamento da Casa do Sr. 61 

Geraldo Migliorini, enviado ao Conselho pelos professores e representantes de alunos da 62 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia. O Conselho 63 

ouviu os esclarecimentos da conselheira Marília Brasileiro, analisou o dossiê enviado e, 64 

considerando os esclarecimentos feitos, o Conselho aprovou por unanimidade o pedido de 65 

tombamento provisório. Desta forma, será enviado ofício à Secretaria Municipal de Cultura 66 

informando da aprovação e solicitando as devidas providências para abertura do processo de 67 

tombamento. Considerando que é do conhecimento do Conselho que o atual proprietário fez 68 

pedido de alvará de reforma do imóvel, a conselheira Marília Brasileiro sugeriu que o Conselho, 69 

numa tentativa de assegurar a integridade física do bem, informe à Promotoria Pública que o 70 

COMPHAC aprovou o tombamento provisório do referido imóvel e ver quais as medidas 71 

possíveis para resguardar o bem de possíveis danos enquanto tramita a documentação para 72 

tombamento definitivo. O dossiê encaminhado pelos solicitantes foi avaliado e deverá ser 73 

complementado para fundamentar e definir os graus de proteção do tombamento e as respectivas 74 

restrições. Nada mais havendo a tratar, eu, Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes, assino a 75 

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos demais participantes, conforme lista de 76 

presença. Uberlândia, 17 de julho de 2008. 77 


