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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPHAC - CONSELHO M UNICIPAL DO 1 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E CUL TURAL DE 2 

UBERLÂNDIA , realizada aos dezenove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e onze, às 3 

dezessete horas e trinta minutos, no Salão Nobre da Casa de Cultura, sob a presidência de 4 

Mônica Debs Diniz. Para constar, informamos que, nesta data, o quorum da reunião é de 5 

08 (oito) conselheiros tendo em vista que, das 16 instituições que compõem o COMPHAC, 6 

duas ainda não encaminharam os nomes de seus representantes, conforme Decreto de 7 

nomeação nº 12.626, de 12 de Janeiro de 2011. Estiveram presentes à reunião os seguintes 8 

conselheiros que assinarão a ata a seguir: 9 

Alexsandra  Venâncio Rocha ___________________________________________________  10 

Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes _________________________________________ 11 

Anderson Assunção Batista_____________________________________________________ 12 

Viviane Starling de Freitas_____________________________________________________ 13 

Daniel Gervásio Bernardes_____________________________________________________ 14 

Olga Helena da Costa_________________________________________________________ 15 

Clarice Costa Ferreira_________________________________________________________ 16 

Luciano de Salles Monteiro ____________________________________________________ 17 

Rosa Maria Marra____________________________________________________________ 18 

Mônica Debs Diniz____________________________________________________________ 19 

A reunião teve como pontos de pauta: 1) Informes; 2) Deliberação do termo que aprova o projeto 20 
de intervenção no prédio da Oficina Cultural, 3) Deliberação para instalação de placa 21 
informativa dos horários da missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário, 4) Aprovação do 22 
calendário das reuniões do primeiro semestre de 2011. A presidenta cumprimentou os presentes, 23 
deu boas vindas e entregou a todos uma pasta contendo cópia da Lei Municipal 10.662, de 13 de 24 
dezembro de 2010, que estabelece Normas de Proteção do Patrimônio  Cultural no Município e 25 
do Decreto de nomeação dos membros do COMPHAC. Lembrou a todos que as atas, após serem 26 
aprovadas, estarão disponibilizadas para a comunidade no portal da prefeitura 27 
www.uberlandia.mg.gov.br. Em seguida, informou a todos que será publicado um novo edital de 28 
convocação para que representantes de Museus, Centros de Documentação e Memória e da 29 
Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos enviem representantes para participarem do 30 
Conselho. Salientou também que a nova diretora do Museu Municipal é da área de patrimônio e 31 
se chama Thaís Tormin. Lembrou ainda que, no ano passado, a Secretaria Municipal de Cultura 32 
publicou a 2ª Cartilha de Educação Patrimonial com os textos produzidos em parceria com as 33 
historiadoras Professora Maria Clara Tomaz Machado e Ana Paula Rezende Macedo que, junto 34 
com a Secretaria Municipal de Cultura, elaboraram um texto voltado para os professores que 35 
queiram trabalhar com a temática do patrimônio cultural em suas escolas. A cartilha foi 36 
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distribuída para os conselheiros e a  Presidenta informou que, tendo em vista o final do ano 37 
letivo de 2010, o lançamento da cartilha ficou para os primeiros meses do ano de 2011, em data a 38 
ser confirmada, e convidou o Conselho para estar presente nesta ocasião. A Presidenta solicitou 39 
ao Conselho a inversão da pauta e, com a concordância de todos, iniciou a reunião com o 4º 40 
ponto apresentando a  proposta de calendário das reuniões para o primeiro semestre do ano de 41 
2011. Os conselheiros analisaram-na e, por unanimidade, aprovaram as datas das reuniões 42 
que acontecerão nos dias 16 de fevereiro, 16 de março, 13 de abril, 18 de maio, 15 de junho 43 
de 2011. Após a aprovação, todos os presentes assinaram o documento que será encaminhado 44 
posteriormente por e-mail. O Conselheiro Daniel Gervásio Bernardes  solicitou informações 45 
sobre a logo do COMPHAC, indagando se ela é oficial e se pode ser colocada no site do IAB, 46 
visto que o mesmo está sendo reformulado. A secretária irá pesquisar se existe alguma lei que 47 
oficializa a logo e informará ao Conselheiro. A seguir, passou-se ao 3º ponto da pauta, no qual a 48 
Presidenta apresentou um documento encaminhado pelo Diretor da Faculdade Católica, Padre 49 
Sérgio de Siqueira Camargo,  solicitando a colocação de uma placa informativa contendo os 50 
horários das missas a ser colocada na parede frontal da Igreja Nossa Senhora do Rosário.  Na 51 
análise dos documentos foram solicitadas algumas informações. A conselheira Olga Helena da 52 
Costa perguntou de qual material seria feita a placa. Constatou-se que o documento não traz esta 53 
informação. A Presidenta entende que o COMPHAC poderá fazer a sugestão do material que 54 
deverá ser leve e transparente. A conselheira Clarice Costa Ferreira sugeriu que o texto da 55 
placa deverá ser reduzido, assim como o tamanho da placa, deixando de ter a medida de 37 por 56 
73 cm, conforme solicitado e passando a ter  30 por 50 cm ou do tamanho A3, ou seja,  30 por 42 57 
cm, e que ainda a placa deverá trazer as informações também em braile. Daniel Gervásio 58 
Bernardes sugeriu que a empresa responsável pela execução do trabalho envie para o 59 
COMPHAC um croqui ou o projeto com informações claras sobre a fonte a ser utilizada, o 60 
tamanho, cor, material, dentre outras informações técnicas pertinentes. Após as considerações, 61 
ficou deliberado que o Conselho aguardará retorno das informações solicitadas e o assunto 62 
deverá ser colocado em pauta novamente. Para a análise do 1º ponto da pauta a Presidenta leu o 63 
último laudo técnico do estado de conservação do prédio da Oficina Cultural, elaborado pela 64 
equipe contratada pela Secretaria de Cultura no final de 2010. Este documento aponta os danos 65 
verificados no prédio e indica os procedimentos para a   manutenção do mesmo. Dito isto, o 66 
Conselho foi informado que a Secretaria Municipal de Cultura está encaminhando o projeto para 67 
concorrer ao edital do Fundo Estadual de Cultura. Para conhecimento dos Conselheiros, o 68 
Memorial Descritivo do projeto foi projetado em data show,  possibilitando o debate e algumas 69 
observações. Dentre elas, o memorial informa que será usada a tinta elástica em algumas 70 
paredes. Daniel Gervásio Bernardes observou  que, se existir infiltração proveniente do solo, a 71 
tinta elástica  não é a melhor opção, pois tal tinta não tem porosidade e facilita a concentração da 72 
umidade no local. Com relação ao telhado, os conselheiros Daniel Gervásio Bernardes e 73 
Clarice Costa Ferreira solicitaram que seja observada  qual é a inclinação correta do telhado, 74 
pois ela pode não ser de 30%, conforme indicado no memorial. É necessário realizar a medição 75 
para se ter certeza desta informação, uma vez que o telhado não pode ser executado com 76 
inclinação diferente do que é.  Outro item observado é com relação à estrutura do prédio. 77 
Segundo os conselheiros, é preciso assegurar que a obra não tenha recalque pois, se existir, é 78 
necessário tratá-lo de forma adequada e não adianta somente rebocar as trincas existentes. 79 
Observaram ainda que se existir recalque as fissuras e trincas estão sendo solucionadas 80 
superficialmente e, se for o caso, será necessário o reforço. Ao final das discussões, após os 81 
esclarecimentos e considerações,  o Conselho aprovou por unanimidade a declaração de 82 
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aprovação do projeto para as obras de manutenção do prédio da Oficina Cultural de 83 
Uberlândia. Nada mais havendo a tratar eu, Valéria Maria Queiroz Cavalcante Lopes, que 84 
secretariei esta reunião, assino a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada também 85 
pelos demais participantes, conforme lista de presença. Uberlândia, 19 de Janeiro de 2011.86 


