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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPHAC - CONSELHO MUNICIPAL DO 1 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE 2 

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

horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Biblioteca Pública Municipal, sob a presidência de 4 

Valéria 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 

Daniella R. R. Santos_______________________________________________________________ 14 

Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes ______________________________________________ 15 

Ênio Rodovalho dos Santos___________________________________________________________ 16 

Maria Carolina R. Boaventura________________________________________________________ 17 

Florisvaldo P. Ribeiro Jr._________________________________________________________ 18 

Maria Rosalina S. Pereira___________________________________________________________ 19 

Galba Crosara_____________________________________________________________________ 20 

Ramon Rodrigues___________________________________________________________________ 21 

A reunião tem como pontos de pauta: 1- Informes gerais; 2- Leitura e apreciação de atas; 3-22 

Apresentação das propostas da TECISAN no Projeto de Requalificação da Área Central e Fundinho. 23 

Algumas propostas estão relacionadas a bens de valor histórico; 3- Apresentação e deliberação sobre os 24 

Dossiês da Biblioteca Pública Municipal e Igreja Nossa Senhora das Dores para registro do 25 

tombamento provisório em Ata. Iniciando a reunião, a Presidenta Valeria Maria Queiroz Cavalcante 26 

Lopes, a partir de agora denominada Valéria, cumprimentou aos presentes, e passou aos informes, 27 

comunicando que participou de uma reunião no Gabinete do Prefeito a respeito das propostas para o 28 

Projeto Requalificação da Área Central e Fundinho, sendo que houve uma apresentação longa e não 29 

houve tempo hábil para discussão; salientou que a proposta está apoiada no Plano Diretor e que os 30 

participantes deveriam apresentar e acatar sugestões de seus pares; sendo a responsável pelo projeto 31 

uma profissional de Belo Horizonte e já que a mesma estaria em Uberlândia no dia 4 de dezembro 32 

próximo, solicitou uma reunião para que mais conselheiros do COMPHAC participassem e depois de 33 

uma discussão fizessem suas sugestões. Reforçou a importância de que houvesse a maior participação 34 

possível pois o momento de participar seria este, já que as discussões só acontecerá no mês de 35 

Dezembro; falou também que seria necessário objetividade por parte do Conselho a fim de que se 36 

discutisse os pontos de competência do mesmo e solicitou a conselheira Marília Maria Brasileiro T do 37 

Vale que falasse sobre a proposta apresentada ;     A conselheira Marília Maria Brasileiro T. do Vale, 38 
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avaliou como positivo a preocupação de redução do volume do tráfego urbano na região central e 39 

Fundinho como também a preferência para trânsito de bicicletas e pedestres em algumas vias; também 40 

que a construção de uma estação de ônibus na Praça Clarimundo Carneiro não correspondia ao que fora 41 

apresentado em resposta da SEPLAMA à correspondência enviada pela Secretaria Municipal de 42 

Cultura, quanto ao tamanho e local de construção; a Praça Cícero Macedo, marco zero do Projeto, 43 

sofreria intervenções consideráveis, sendo que a Biblioteca seria transferida para local a ser construído 44 

na Praça Sérgio Pacheco; a proposta traz também desapropriações para dar maior visibilidade de bens 45 

do Fundinho, já que há uma preocupação com a poluição visual; acrescentou que acha necessário que 46 

se faça um estudo mais profundo da proposta; ao que Valéria chamou a atenção para a preservação da 47 

Morfologia do Fundinho e que desapropriações podem descaracterizar a região; aproveitou para dizer 48 

que na reunião o Prefeito Odelmo Leão deixou claro que o Projeto poderá não ser cumprido de A a Z e 49 

que tem prioridades e também restrições em relação ao mesmo; daí, visto que não foi possível 50 

questionar itens da proposta na reunião, e sendo ainda possível fazê-lo conclamou a participação de 51 

conselheiros na reunião de 04/dezembro/08, com a responsável pelo Projeto e também que se fizesse 52 

uma reunião extraordinária na segunda-feira, 08 de dezembro/08, sendo que o local seria confirmado, 53 

via e-mail. O conselheiro Florisvaldo P. Ribeiro Jr falou da importância de se conhecer o Projeto e 54 

que o COMPHAC deveria fazer um ofício solicitando formalmente uma copia do mesmo para uma 55 

análise adequada por parte dos conselheiros. A conselheira Daniela R.R. Santos, disse fazer parte da 56 

equipe e que o assunto foi apresentado para ser levado aos membros das entidades para uma discussão 57 

e encaminhamento de sugestões. Alguns conselheiros se candidataram a participar da reunião com a 58 

responsável pelo Projeto, no Centro Administrativo, sendo que os mesmos sugeriram com houvesse um 59 

foco nos pontos de interesse e nos quais o Conselho pudesse colaborar. A conselheira Marília reforçou 60 

que o Projeto não está concluído e que tem muito material. O conselheiro Ênio Rodovalho dos Santos 61 

sugeriu que se protocolasse os documentos encaminhados a fim de que se cobrasse oportunamente o 62 

conteúdo dos mesmos ao que o conselheiro Ramon Rodrigues concordou, salientando que dados são 63 

importantes para negociação das propostas. A conselheira Marília convidou para que aqueles que não 64 

pudessem participar na quinta-feira, poderiam fazê-lo na sexta-feira, quando aconteceria a reunião na 65 

UFU, Campus Santa Mônica. Falou-se da importância de manter o prédio que abriga hoje a Biblioteca 66 

Pública Municipal, já que a mesma faz parte da história do Município. Passou-se ao terceiro item da 67 

pauta e os Dossiês de Tombamento da Igreja Nossa Senhora das Dores e Biblioteca Pública Municipal 68 

foram apresentados, após discussão a respeito dos mesmos, ficou aprovado que seria solicitado a 69 

abertura do Processo de Tombamentos dos dois bens, ficando acatado ainda Tombamento Provisório 70 

destes dois bens e também dos outros a seguir citados: Morfologia do Fundinho; Círculo Operário; 71 

Caixas d”água –do DMAE; Painel do Restaurante Sarthen; Estação Ferroviária de Uberlândia; Folia de 72 

Reis de Martinésia; Prédio da E. E. Enéas Oliveira Guimarães e os já citados: Biblioteca Pública 73 

Municipal e Igreja Nossa Senhora das Dores;  ficou decidido também que a conselheira Daniella R .R. 74 

Santos faria o parecer da Igreja N.S do Rosário e que Maria Carolina R. Boaventura e Olga Helena 75 

Costa fariam o parecer da Biblioteca Pública Municipal, embasadas nos dois  dois dossiês apresentados 76 

na reunião. Devido ao adiantado da hora, votou-se que outros itens da pauta seriam cumpridos na 77 

reunião extraordinária marcada para 08 de dezembro/08. Valéria   lembrou aos presentes que a 78 

próxima reunião será dia 08  de dezembro de 2008, e agradecendo a presença de todos encerrou a 79 

reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz de Melo, assino a presente ata que, após lida e 80 

aprovada, será assinada também pelos demais participantes, conforme lista de presença. Uberlândia, 03 81 

de Dezembro de 2008. 82 


