
 

 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 2019 - Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Cultural de Uberlândia 

Local Casa da Cultura – Uberlândia/MG 

Data/ Horário 11/06/2019 / 17h30 

Relator Ariel Luís Lazzarin 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

PAUTA 

1) Informes; 

2) Aprovação Ata 4ª Reunião Ord. 2019; 

3) Deliberação sobre piso da sacada do Museu Municipal. 

 

Entre os informes, destaco:  

1. O conselheiro Júlio Cézar Pereira Alvim destacou a necessidade de fiscalização das praças tombadas do município 

durante a realização de eventos, pois a instalação de estruturas efêmeras frequentemente danifica o ambiente. Embora 

o uso do espaço público pela comunidade seja extremamente saudável e existam mecanismos para o uso responsável 

dos bens, principalmente em ambientes tombados, é necessária a fiscalização durante e pós uso. 

2. Mesmo após a correspondência e esclarecimentos por parte do COMPHAC à Câmara Municipal referente ao processo 

de “tombamento da capoeira”, foi publicado em 16 de maio no Diário Oficial do Município a Lei de nº 13.105 de 08 de 

de maio de 2019, DOM nº 5623 que considerou “bem cultural para fins de tombamento de natureza imaterial a capoeira”. 

3. O COMPHAC acompanhou a retirada do tapume do Painel Indígena Brasileiro, localizado em imóvel onde está sendo 

concluída a construção de um edifício, a qual preservou o painel. Foram feitas orientações para a conservação da obra. 

Sugeriu-se a divulgação das ações espontâneas pela preservação do patrimônio. 

4. A conselheira Thalita Asperti Travençolo informou ao Conselho sobre duas alterações na Lei Complementar nº 525/11, 

que dispõe sobre o zoneamento do uso e ocupação do solo de Uberlândia. O COMPHAC irá mobilizar-se para 

posicionar-se diante das possíveis consequências dessa mudança, as quais poderão intervir no patrimônio municipal. 

 

Foi aprovada a Ata da Ata 4ª Reunião Ord. 2019. 

Sobre a necessidade de intervenção no piso de uma das sacadas do Palácio dos Leões, após longo debate, decidiu-se por 

orientar a equipe técnica envolvida que é necessária uma prospecção inicial para definir-se a ação que solucionará os problemas 

de infiltração no local e que está danificando o piso interno do edifício e na laje. Caso seja identificada condição técnica, poderá 



 

 

ser prevista a substituição do piso, buscando criar o desnível necessário para evitar infiltrações. Em caso negativo, deverá ser 

apresentada solução técnica prevendo a mínima intervenção e distinguibilidade. 

 

  

 
Data 19/06/2019                                                                    __________________________________________ 
                                                                                                                        Ariel Luís Lazzarin 

 
 


