
 

 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO MUNICIPAL DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE UBERLÂNDIA 

Local Centro Municipal de Cultura – Uberlândia/MG 

Data/ Horário 10/03/2020 / 17h30 

Relator Ariel Luís Lazzarin 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

PAUTA 

1) Informes; 

2) Posse da Conselheira da Procuradoria; 

3) Aprovação de ata da 1ª reunião; 

4) Deliberação sobre regularização e construção no entorno de bem tombado. 

 

1) Entre os informes, destaco:  

O Conselheiro Ariel Luís Lazzarin informou sobre a disponibilidade de acesso ao conteúdo do II Seminário de Direitos 

Culturais que aconteceu na Universidade Federal de Uberlândia entre os dias 18 (dezoito) a 22 (vinte e dois) de 

novembro de 2019; sobre a disponibilidade manifestada pelo IEPHA-MG para o desenvolvimento de ações 

formativas junto ao COMPHAC; sobre as ações da Comissão de Patrimônio Cultural – CPC-CAU/MG; e sobre a 

confecção do Dossiê de Tombamento do edifício onde está funcionando o Centro Municipal de Cultura, o qual 

deverá ser apresentado em breve para apreciação do Conselho.  

A conselheira Thalita Asperti Travençolo informou sobre o andamento do processo de aprovação do projeto de 

pânico e incêndio para a Igreja Nossa Senhora do Rosário, o qual deverá ser novamente apresentado para 

aprovação final. Sobre esse bem, foram discutidos alguns pontos, como a falta de iluminação no entorno e ações 

de vandalismo. 

Discutiu-se sobre a possibilidade do COMPHAC prestar apoio à comunidade sobre os processos e desenvolvimento 

de projetos nos bens tombados, utilizando para isso, o corpo técnico do próprio conselho a partir de suas câmaras. 

Ainda, destacou-se a necessidade de aproximação entre o conselho e os bens tombados na forma de constante 

comunicação e orientação, por meio de eventos, informativos e ações diversas. Sugeriu-se a criação de convênios 

que viabilizem a possiblidade do COMPHAC receber estágiários de diversas áreas afins (arquitetura e urbanismo, 

história, sociologia, geografia, design…).  



 

 

2) Foi empossada a Conselheira Isabel Cristina Gouvêa Soares, representando a Procuradoria Municipal.  

3) Foi aprovada ata da 1ª reunião ordinária deste Conselho. 

4)  Foram apresentadas as seguintes solicitações: sobre a regularização de construção no entorno do prédio 

que abrigou a Biblioteca Pública (Praça Cícero Macedo, nº 3) e sobre uma construção que será executada 

no perímetro de entorno do Uberlândia Clube e do Palacete Naghettini (Av. Floriano Peixoto, nº 01). Ambas 

ações não interferem na visibilidade, preservação, integridade dos bens tombados; portanto, o Conselho 

deliberou favoravelmente nos dois casos. 

A reunião foi encerrada. 

 

Ação interna CAU/MG: Enviar correspondência à Secretaria Municipal de Cultura e ao Prefeito Municipal de 

Uberlândia reconhecendo os esforços da gestão pela preservação do antigo Fórum Abelardo Penna e sua nova 

utilização como Centro Municipal de Cultura. É importante que o CAU/MG demonstre sua atenção às boas ações 

em prol da arquitetura e urbanismo e do nosso patrimônio. 

  

 
Data 12/03/2020                                                                    __________________________________________ 
                                                                                                                        Ariel Luís Lazzarin 

 
 


