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

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE 2 

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

horas e trinta minutos, no Espaço 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 compõem o Conselho, uma delas ainda não enviou os nomes dos seus representantes para 6 

serem publicados no Decreto de Nomeação. Portanto, na data desta reunião, o quorum será de 7 

(12) doze pessoas. Estiveram presentes à reunião os conselheiros e a visitante que assinam a seguir: 8 

Virgínia Lúcia Dutra _______________________________________________________________ 9 

Luiz Henrique Martins ______________________________________________________________ 10 

Milton Leite ______________________________________________________________________ 11 

Kênia de Souza Ribeiro Costa ________________________________________________________ 12 

Maria Carolina R. Boaventura _______________________________________________________ 13 

Alessandra Silva Rodrigues__________________________________________________________ 14 

Galba Crosara ____________________________________________________________________ 15 

Valéria Silva de Lima ______________________________________________________________ 16 

Alexsandra V. Rocha ______________________________________________________________ 17 

Cristiane P de Alcântara ____________________________________________________________ 18 

Antônio Ricardo Souza _____________________________________________________________ 19 

Paulo Carrara _____________________________________________________________________ 20 

Valeria Maria Queiroz Cavalcante Lopes _______________________________________________ 21 

Daniel Gervásio Bernardes __________________________________________________________ 22 

A reunião teve como pontos de pauta: 1- Informes; 2- Leitura e aprovação de atas; 3- Apresentação 23 

do projeto de Acessibilidade do Uberlândia Clube; 4- Leitura e aprovação dos Pareceres: Técnico e 24 

do COMPHAC sobre o Tombamento do Edifício do Círculo Operário.  A presidenta iniciou a 25 

reunião apresentando a arquiteta Kênia de Souza Ribeiro Costa, que apresentará o Projeto de 26 

Acessibilidade do Uberlândia Clube. O projeto propõe a instalação de um elevador em vidro 27 
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transparente para ter o mínimo de interferência na arquitetura do edifício, possibilitando o mesmo 28 

tipo de acesso oferecido a todos os visitantes, a construção de uma rampa de acesso ao palco feita de 29 

alvenaria; a modificação e adequação dos banheiros masculino e feminino; a retirada da escada de 30 

acesso ao bar e com a elevação do piso. Foram esclarecidas as dúvidas com relação ao projeto e por 31 

unanimidade o Conselho deliberou favoravelmente a sua execução. Ficou definido que o 32 

COMPHAC receberá uma cópia do projeto completo (demolições e construções). Em seguida, a 33 

conselheira Maria Carolina fez a leitura do Parecer da Casa do Operário – Sede do Círculo de 34 

Trabalhadores Cristãos de Uberlândia, destacando os aspectos históricos, sociais e arquitetônicos do 35 

imóvel.  Foram sugeridas algumas alterações no Parecer que posteriormente foi aprovado. A 36 

presidenta leu o Parecer Técnico elaborado pela arquiteta Flávia Fernandes Carvalho sobre o 37 

pedido de tombamento da Sede do Círculo Operário, Parecer este que também foi aprovado de forma 38 

unânime. Milton Leite sugeriu uma alteração no Dossiê de Tombamento do Círculo Operário 39 

observando que a inscrição na parede frontal do prédio não é uma pintura e sim alto relevo. A 40 

presidenta realizou a leitura das Atas da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª reuniões que, após observações e correções, 41 

foram aprovadas. Ao fim da reunião, Paulo Carrara manifestou sua tristeza e indignação quanto à 42 

demolição da casa situada na esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Paes Lemes, cujo 43 

projeto foi assinado pelo arquiteto João Jorge Cury.  Para a próxima reunião Milton Leite sugeriu 44 

como ponto de pauta a mudança na Lei, no artigo que estabelece o quorum das reuniões, defendendo 45 

que este deveria acontecer com a primeira chamada no início das reuniões com o quorum de 1/3 (um 46 

terço) do total de conselheiros (+) mais 1 (um) membro; A segunda chamada deverá ocorrer após 47 

trinta (30) minutos, considerando o quorum de ¼ (um quarto) do total de conselheiros (+) mais 1 48 

(um) membro. Nada mais havendo a considerar, eu, Virgínia Lúcia Dutra, assino a presente ata 49 

que, após lida e aprovada, será assinada também pelos demais participantes, conforme lista de 50 

presença na primeira página. Uberlândia, 14 de julho de 2010. 51 


