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

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTISTICO E CULTURAL DE 2 

UBERLÂNDIA, realizada aos vinte quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, às 3 

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

Maria Queiroz Cavalcante Lopes. Para constar, informamos que das  vinte  e duas Instituições  5 

que compõe o Conselho, três delas ainda não estão com o nome dos seus representantes 6 

publicados no Decreto de nomeação, portanto, na data desta reunião, o quorum será de (10) dez 7 

pessoas, estando presentes à reunião os conselheiros que assinam a seguir: 8 

Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes ______________________________________________ 9 

Galba Crosara_____________________________________________________________________ 10 

Alessandra Silva Rodrigues__________________________________________________________ 11 

Maria Carolina R. Boaventura_______________________________________________________ 12 

Marília Maria Brasileiro Teixeira do Vale______________________________________________ 13 

Antônio Ricardo Souza______________________________________________________________ 14 

Francisco  Chagas__________________________________________________________________ 15 

Sérgio Luiz Miranda________________________________________________________________ 16 

Gilmar B. Rabelo___________________________________________________________________ 17 

Paulo Henrique Carrara Arantes______________________________________________________ 18 

Marília de Paula .................... 19 

Maria Rosalina Souza Pereira_________________________________________________________ 20 

A reunião teve como pontos de pauta: 1- Informes; 2- Apresentação de alterações no projeto de 21 

acessibilidade no prédio da E. E. Dr. Duarte e da Escola Estadual de Uberlândia. A presidente 22 

apresentou aos conselheiros a nova Primeira Secretária do Conselho, Virgínia Lúcia Dutra, que foi 23 

indicada pela Secretária de Cultura e que terá seu nome publicado no Decreto de nomeação. Ainda com 24 

a palavra a Presidente informou que o ofício de nomeação dos novos conselheiros ainda não havia sido 25 

publicado tendo em vista que algumas instituições não haviam encaminhado os nomes dos seus 26 

representantes. Assim sendo, esta Ata foi redigida pelo Segundo Secretário. O calendário das reuniões 27 

do ano de 2010 foi entregue para análise dos conselheiros e será aprovado na próxima reunião, dia 28 

10/03/2010.   A conselheira Marilia Brasileiro convidou-nos para a palestra e lançamento de livro do 29 

Prof. da UFMG Leonardo Castriota que estará em Uberlândia no próximo dia 11/03, às 19h30, no 30 

Anfiteatro do Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia. A conselheira Maria 31 

Carolina Boaventura informou-nos sobre a adesão ao novo grupo do COMPHAC no YAHOO 32 

Grupos e pediu para que todos verificassem e aceitassem a adesão para poderem receber os e-mails do 33 

Conselho. Os dossiês da Casa do Operário e das Caixas D’Água do DMAE foram apresentados ao 34 

Conselho. Em seguida, foi solicitado que algum membro procedesse a leitura e elaborasse o Parecer do 35 
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Conselho para compor o Dossiê. Ficou definido que, como o tombamento das Caixas D’Água foi 36 

impugnado pela Secretária de Cultura, neste momento não será necessária a elaboração do Parecer do 37 

Conselho sobre o tombamento. Ficou definido que a conselheira Maria Carolina fará a leitura deste 38 

Dossiê e Maria Rosalina fará a leitura do Dossiê da Casa do Operário e as duas juntas farão este 39 

Parecer do Conselho, ficando estipulado o prazo de 30 dias para a conclusão. Fez-se a leitura da Ata da 40 

2º reunião extraordinária do dia 09/12/2009. A Ata foi aprovada e será assinada na próxima reunião, 41 

após alterações solicitadas na redação. Em seguida, o convidado engenheiro civil Gilmar B. Rabelo 42 

apresentou ao Conselho as alterações no projeto de acessibilidade da Escola Estadual Dr. Duarte 43 

que foram aprovadas. O projeto de acessibilidade da Escola Estadual de Uberlândia foi apresentado; 44 

foram feitos alguns esclarecimentos e a conselheira Marília Brasileiro recomendou ao engenheiro que 45 

fosse feita a caixa do elevador interno em material transparente, pois isto traria o mínimo de 46 

intervenção na estrutura do prédio. Após estas considerações o projeto ficou aprovado, sendo que foi 47 

solicitado que o Conselho acompanhasse a execução das obras. O Conselho fará o Parecer de 48 

Aprovação assim que for encaminhado o Memorial descritivo do Projeto, as cópias das plantas com 49 

fachadas e volumetria, bem como o relatório fotográfico dos prédios. Nada mais havendo a tratar, eu, 50 

Antônio Ricardo, assino a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada também pelos demais 51 

participantes conforme lista de presença. Uberlândia, 24 de Fevereiro de 2010. 52 


