
 

 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 
7ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 2019 - Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Cultural de Uberlândia 

Local Casa da Cultura – Uberlândia/MG 

Data/ Horário 10/09/2019 / 17h30 

Relator Ariel Luís Lazzarin 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 

PAUTA 

1) Informes; 

2) Aprovação Ata 6ª Reunião Ord. 2019; 

3) Uberlândia Clube – Informes; 

4) Poda de árvore no passeio da Oficina Cultural; 

5) Deliberação sobre intervenção artística nas antigas celas Fórum. 

 

Entre os informes, destaco:  

1. Realização da Primeira Edição do Projeto Harmonia, realizada na Praça do Rosário em 22 de agosto de 2019; 

2. Foi concluída a execução das placas de identificação dos bens tombados e serão instaladas em breve; 

3. Sobre a realização do Segundo Seminário de Direitos Culturais, realizado pela OAB, UFU e PMIC e que terá um eixo   

temático sobre Patrimônio; 

4. Edital aberto para propostas de exposições artísticas temporárias no Fórum de Uberlândia. 

 

Foi aprovada a Ata da Ata 6ª Reunião Ord. 2019. 

Para discutir a situação do Uberlândia Clube, a reunião contou com a presença do Senhor Bolívar Vieira Naves, que faz parte 

da nova diretoria do Uberlândia Clube Sociedade Recreativa. Na ocasião, iniciou sua fala entregando um volume contendo 

fotografias que registram as atividades recentes realizadas pela nova diretoria. O documento relata o estado de conservação do 

bem no momento em que a nova diretoria tomou posse, em meio ao processo de interdição e regularização que envolve 

Ministério Público, Diretoria do Clube e locatários dos estabelecimentos comerciais em questões como: a preservação do bem, 

acessibilidade e prevenção de incêndios. A diretoria do clube manifestou a busca de apoio orientativo do COMPHAC no processo 

de recuperação do bem e informou que estão sendo desenvolvidos projetos complementares, e que estimam um investimento 

de 900 mil reais para a realização das obras necessárias.  A diretoria do clube conta com os conselheiros do COMPHAC para a 

difusão das informações necessárias para a união de esforços para a concretização das ações necessárias, de ordem educativa, 



 

 

social, cultural e material. Foi esclarecido que os processos de intervenção deverão ser aprovados pelo COMPHAC. O 

conselheiro Luiz Carlos de Laurentiz sugeriu a criação de uma Associação de Amigos de Uberlândia Clube. O conselheiro Ariel 

Luis Lazzarin manifestou a sua satisfação com a visita dos responsáveis pelo Uberlândia Clube no conselho e afirmou que este 

é um problema de toda a sociedade uberlandense, onde o COMPHAC deve estar diretamente envolvido. O Conselho irá ativar 

uma comissão para trabalhar nas questões referentes à preservação e restauração do Uberlândia Clube.  

 

Sobre a poda de árvore no passeio da Oficina Cultural, onde a coordenação do núcleo de arborização e paisagismo solicita 

parecer do COMPHAC sobre a poda de árvore no entorno imediato da Oficina Cultural que estão causando danos nos cabos 

elétricos, o COMPHAC deliberou ser favorável. 

 

Sobre a intervenção artística nas antigas celas Fórum, o projeto foi apresentado pela conselheira Valéria Maria Queiroz 

Cavalcante Lopes e propõe a utilização das antigas celas para a instalação de obras artísticas. Considerando a importância 

arquitetônica do bem e seu tombamento provisório, cabe ao COMPHAC avaliar o nível de intervenção que será permitida nesse 

local, dada sua importância histórica. Após o debate, o Conselho deliberou ser favorável à abertura de um vão da parede que 

separa o hall de entrada para as celas, à colocação de porta de vidro na entrada do hall, à retirada das chapas metálicas das 

esquadrias das celas, ao isolamento de um banheiro e à conservação integral da cela de maior dimensão. Deliberou, ainda, que 

nas outras duas celas ficará à critério dos artistas ocultar ou não os aspectos originais do ambiente, porém, em caso positivo, 

isso deverá ser feito de forma reversível.  

Registra-se a sugestão do Conselho para a elaboração de um edital para seleção e contratação de artistas que irão realizar as 

possíveis intervenções, garantindo o acesso de todos os interessados ao processo, considerando tratar-se de um espaço público.  

Por fim, reiterou-se a importância de difundir as ações do COMPHAC nos temas da preservação que estejam sendo discutidos 

pelo conselho.  

A reunião foi encerrada. 

  

 
Data 16/09/2019                                                                    __________________________________________ 
                                                                                                                        Ariel Luís Lazzarin 

 
 


