
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 2018 - Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Cultural de Uberlândia 

Local Casa da Cultura – Uberlândia/MG 

Data/ Horário 13/11/2018 / 17h30 

Relator Ariel Luís Lazzarin 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

1) Informes; 

2) Aprovação Ata 8ª Reunião Extraordinária 2018; 

3) Deliberação de Parecer sobre Registro Definitivo Teatro Grande Otelo; 

4) Deliberação Registro Definitivo Teatro Grande Otelo; 

5) Deliberação de Parecer sobre Tombamento Definitivo Teatro Grande Otelo; 

6) Deliberação Tombamento Definitivo Teatro Grande Otelo; 

7) Deliberação sobre Revalidação da Congada; 

8) Deliberação sobre Projeto Pânico e Incêndio do Museu Municipal; 

9) Deliberação de solicitação de remoção de parede interna no Uberlândia Esporte Clube; 

10) Deliberação pedido de corte de arvore na Praça Tubal Vilela; 

11) Deliberação de representantes da Comunidade para gestão 2019 -2020.  

 



 

 

 

CONCLUSÃO: 

 

1) O Conselheiro Arquiteto e Urbanista Ariel Luís Lazzarin entregou um conjunto de documentos encaminhados pelo 

Arquiteto e urbanista Roberto Andrade, referente sua preocupação com a preservação arquitetônica do Centro de 

Tecelagem. Além disso, solicitou esclarecimentos e propôs encaminhamentos sobre o processo de intervenção no 

Palacete Naghetini. Ficou decidido que será realizada uma visita ao edifício para entender o andamento de possíveis 

obras, uma vez que o COMPHAC aguarda o recebimento de documentação atualizada sobre o projeto de intervenção 

no bem tombado. 

3, 4, 5 e 6) Após análise dos documentos apresentados, o Conselho aprovou por unanimidade os pareceres 

referentes ao Registro e Tombamento do Teatro Grande Otelo;  

8) O conselho analisou o projeto de intervenção e aprovou por unanimidade a proposta apresentada, a qual considera 

a mínima intervenção no bem. O projeto será enviado para aprovação pelo Corpo de Bombeiros; 

9) O conselho analisou o projeto de intervenção e aprovou por unanimidade a proposta para remoção de parede 

interna no Uberlândia Esporte Clube, tendo em vista que não provocará impactos negativos na edificação. 

Destacou-se a importância da tramitação correta e atenta pelo o serviço público, fazendo com que o processo 

chegasse até ao Conselho para apreciação; 

10) Aprovado, não por unanimidade, o pedido de corte de árvores na Praça Tubal Vilela; 

11) Foram definidos os representantes da Comunidade para gestão 2019 -2020 do Conselho. 

 

*A participação do CAU/MG no conselho é de grande importância em todos os pontos debatidos, onde o arquiteto e urbanista 

é fundamental para as discussões e encaminhamentos propostos. 

 

  

 
Data 14/11/2018                                                                    __________________________________________ 
                                                                                                                        Ariel Luís Lazzarin 

 


