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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPHAC - CONSELHO MUNICIPAL DO 1 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE 2 

UBERLÂNDIA, realizada aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e oito, às 3 

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

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

assinam a seguir: 6 

Alessandra Silva Rodrigues__________________________________________________________ 7 

Paulo Henrique Carrara Arantes_____________________________________________________ 8 

Marília Maria Brasileiro Teixeira do Vale_____________________________________________ 9 

Beatriz de Melo ___________________________________________________________________ 10 

Antônio Ricardo Souza______________________________________________________________ 11 

Olga Helena da Costa_______________________________________________________________ 12 

Marlene A. F. Spini_________________________________________________________________ 13 

Anderson Henrique Ferreira_________________________________________________________ 14 

Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes ______________________________________________ 15 

Ênio Rodovalho dos Santos___________________________________________________________ 16 

Alexsandra Venâncio Rocha__________________________________________________________ 17 

José Cláudio S.Cardoso______________________________________________________________ 18 

Márcia Mattos Dorneles_____________________________________________________________ 19 

Paulo Salomão Jr. __________________________________________________________________ 20 

A reunião tem como pontos de pauta: 1- Informes gerais; 2- Leitura e apreciação de atas; 3-21 

Encerramento das discussões sobre a Comissão de Educação Patrimonial. Iniciando a reunião, a 22 

Presidenta Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes, a partir de agora denominada Valéria, 23 

cumprimentou aos presentes, e passou aos informes, comunicando que a próxima reunião será 24 

antecipada para o dia 03 de Novembro de 2008, próxima quarta-feira e acontecerá na Biblioteca 25 

Pública Municipal; justificou as ausências dos conselheiros: Maria Carolina R. Boaventura e Milton 26 

Leite. Prosseguindo falou das alterações da Lei, que solicita a inclusão da AICA no Conselho, ficando 27 

Galba Crosara e Marlene A. Fernandes Spini como titular e suplente, respectivamente; outra alteração 28 

seria o quorum para deliberações, ficando aprovado que após três reuniões com quorum inferior ao 29 

exigido atualmente, poderá haver deliberações com ¼ (um quarto) mais um, de conselheiros votantes. 30 

Passou à leitura da correspondência encaminhada pela Secretaria Municipal de Cultura, dando ciência 31 

ao Conselho sobre a ornamentação natalina a ser executada nos prédio tombado, cuja execução já fora 32 

aprovada pelo COMPHAC e que qualquer necessidade de recuperação seria de responsabilidade da 33 

empresa vencedora da licitação para essa ornamentação. Passou-se a falar do Mercado Municipal e 34 

Valéria informou que os croquis dos painéis estão sob a guarda do Arquivo Público Municipal e que 35 

ela e a conselheira Marília Maria Brasileiro T. do Vale estarão fazendo um trabalho de reconhecimento 36 

dos mesmos para que na construção do Memorial, o espaço deles seja respeitado. Comunicou também 37 

que o Ministério Público está notificando as escolas públicas a respeito da acessibilidade, sendo que a 38 
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E.E.Dr. Duarte, solicitou ao Conselho parecer para que essa instalação fosse feita, e ela fez as devidas 39 

orientações para que a Escola providenciasse o Projeto e o encaminhasse ao Setor responsável pelo 40 

assunto, na SEPLAMA, e ao COMPHAC. EM seguida, Valéria comunicou o afastamento do 41 

conselheiro Anderson Henrique Ferreira, já que o mesmo está se desligando da Prefeitura; o 42 

conselheiro Anderson Henrique Ferreira fez uso da palavra, justificou o seu desligamento visto que 43 

fora convidado para ocupar o cargo de Secretário de Cultura em sua cidade; salientou da sua alegria 44 

pelo trabalho que desenvolveu junto à Divisão de Patrimônio Histórico, da Secretaria Municipal de 45 

Cultura e aproveitando a ocasião falou do último Projeto de Educação Patrimonial desenvolvido por ele 46 

e passou às mãos dos presentes um exemplar do material confeccionado; falou ainda que se sentia 47 

realizado, pois ao longo de sua gestão fez conquistas significativas, sendo uma delas o aumento da 48 

pontuação junto ao IEPHA. A Presidenta Valéria ratificou as palavras do conselheiro e teceu elogios 49 

ao seu trabalho; passou em seguida à confirmação da elaboração de Dossiês solicitados pelo Conselho, 50 

salientando que a Secretaria Municipal de Cultura está empenhada na conclusão dos mesmos para que 51 

o Conselho possa deliberar a respeito; confirmou então que estão sob responsabilidade de conselheira 52 

Marília Maria Brasileiro T. Vale: o Círculo Operário, Caixas D’água do Dmae; e que a Estação 53 

Ferroviária poderá ser tombada a nível estadual; informou ainda que os pagamentos para confecção dos 54 

dossiês já estão previstos pelo Município. A conselheira Marília comentou o seu desejo de participar 55 

do Dossiê da Morfologia do Fundinho e informou que seus alunos estão fazendo um estudo a respeito 56 

do painel do Restaurante Sartthen. A presidenta Valéria falou ainda que com relação ao Dossiê da 57 

Festa dos Reis de Martinésia existia o interesse da conselheira Josianne Francia Cerasoli, trabalhar com 58 

os alunos, cabendo à Secretaria Municipal de Cultura oferecer apoio para tal. O conselheiro Ênio 59 

Rodovalho dos Santos comentou da importância das matérias a respeito do Patrimônio Histórico que 60 

saem no Jornal; ao que Valéria respondeu que tem sido procurada para falar a respeito de determinados 61 

temas e em seguida mostrou a encadernação que fez com as atas da gestão em que atuou como 62 

Secretária, esclarecendo que as mesmas ficariam à disposição para consultas. A conselheira Márcia 63 

Mattos Dorneles falou a respeito das comissões, salientando que as mesmas deveriam ser formadas de 64 

acordo com a demanda e que as ações definiriam as mesmas. A Presidenta Valéria complementou, 65 

dizendo que ações poderiam ser desenvolvidas em várias escolas, sendo que Josianne defendia a idéia 66 

de que se fizesse o trabalho em uma escola de cada vez; falou também que na reunião anterior discutiu-67 

se sobre a formação das comissões, entretanto nada ficou fechado. O conselheiro Anderson Henrique 68 

Ferreira defendeu a importância de se trabalhar em várias frentes, sendo que a Divisão de Patrimônio 69 

Histórico trabalhou assim, alcançou ótimos resultados e agora estaria focalizando a divulgação do 70 

trabalho feito e a capacitação de professores. A conselheira Márcia Mattos Dorneles falou de sua 71 

afinidade com a conselheira Josianne Francia Cesaroli em relação à comissão de Educação Patrimonial. 72 

A presidenta Valéria destacou que no próximo ano algumas ações serão desenvolvidas com 73 

profissionais para assuntos e grupos específicos, ressaltando ainda que Educação Patrimonial deve ser 74 

feita todos os dias e que devemos trabalhar em prol da mesma. Lembrou aos presentes que a próxima 75 

reunião será dia 03 de novembro de 2008, na Biblioteca Pública Municipal; e agradecendo a presença 76 

de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz de Melo, assino a presente ata 77 

que, após lida e aprovada, será assinada também pelos demais participantes, conforme lista de 78 

presença. Uberlândia, 26 de Novembro de 2008. 79 


