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ATA DA 5ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPHAC - CONSELHO MUNICIPAL DO 1 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE 2 

UBERLÂNDIA, realizada ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e oito, às dezessete 3 

horas, na Sala de Reuniões da Casa da Cultura, sob a presidência de Valéria Maria Queiroz Cavalcante 4 

Lopes, estando presentes à reunião os conselheiros e convidados que assinam a seguir: 5 

Paulo Henrique Carrara Arantes______________________________________________________ 6 

Marília de Paula Freire Borges_______________________________________________________ 7 

Marília Maria Brasileiro Teixeira do Vale______________________________________________ 8 

Antônio Ricardo de Souza____________________________________________________________ 9 

Márcia  Mattos Dorneles_____________________________________________________________ 10 

Saulo Tavares _____________________________________________________________________ 11 

Anderson Henrique Ferreira_________________________________________________________ 12 

Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes ______________________________________________ 13 

Alessandra S. Rodrigues_____________________________________________________________ 14 

A reunião tem como pontos de pauta: 1- Informes gerais; 2-Aprovação de atas; 3-Apreciação e 15 

deliberação de solicitação de alteração de muro na oficina cultural; 4- Comissões do Conselho e Leitura 16 

e apreciação de atas. Iniciando a reunião, a Presidenta Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes, a 17 

partir de agora denominada Valéria, cumprimentou aos presentes, deu as boas vindas aos conselheiros 18 

e passou aos informes. A conselheira Olga Helena da Costa justifica ausência e solicita que conste em 19 

ata. O conselheiro Anderson Henrique Ferreira sugere que sejam feitas ligações para conselheiros, 20 

convidando-os para as reuniões, haja visto que a partir de agora a presença de secretária para cuidar dos 21 

trâmites do COMPHAC. A presidenta Valéria coloca em discussão a solicitação de alteração do muro 22 

da Oficina Cultural. Para melhor compreensão foi feito visita até a Oficina e conforme conselheiros 23 

presentes, os mesmos estão de acordo em aumentar a altura do muro em 0,80 cm. Ficou decidido 24 

realizar a votação na próxima reunião ordinária, deliberar sobre o ponto de pauta que altera a altura do 25 

muro, haja visto que nesta reunião, não houve quórum. Nada mais havendo  a tratar, eu, Saulo 26 

Tavares, assino a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada também pelos demais 27 

participantes, conforme lista de presença. 28 


