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1ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 2019 - Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Cultural de Uberlândia
Casa da Cultura – Uberlândia/MG
12/02/2019 / 17h30
Ariel Luís Lazzarin

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:
PAUTA
Informes;
2) Posse Conselheiros da Gestão 2019-2021;
3) Aprovação Calendário Anual;
4) Aprovação Relatório ano de 2018.
Durante os Informes, o Conselheiro Gláucio Chaves solicitou informações sobre possíveis intervenções no Antigo Fórum
Abelardo Pena. A Conselheira e Presidente do COMPHAC Rosa Maria Marra informou que não poderia dar maiores
explicações e deixaria que a Secretária de Cultura Mônica Debs fizesse os esclarecimentos em outra oportunidade. Não foram
confirmadas obras ou existência de projeto arquitetônico, apenas a existência de intervenções para a adequação interna do
espaço aos novos usos e medidas de conservação do bem. O Conselheiro Ariel Luís Lazzarin propôs o agendamento de uma
visita ao local para que sejam verificadas as ações no edifício, que possui tombamento provisório aprovado, para que o
COMPHAC possa analisar, discutir e posicionar-se.
Sobre os usos futuros apresentados, alguns conselheiros entendem que o uso é assunto a ser discutido pelo COMPHAC,
pois interfere diretamente na preservação dos bens e deve ser tratado e aprovado pelo conselho.
Ainda, o conselheiro Ariel Luís Lazzarin informou que, mesmo estando em andamento o processo de produção do Dossiê de
Tombamento do referido bem, a equipe foi colocada à disposição da Secretaria de Cultura para discutir possíveis propostas
e limitações, que tem sido discutidas pelo grupo que desenvolveu desde 2017 e de forma voluntária, ações pela preservação
do bem, tendo como resultado um rico material técnico que foi amplamente apresentado com o objetivo de orientar os
trabalhos e sensibilizar órgãos, entidades e a comunidade.

Decidiu-se pelo agendamento de uma visita ao local e discussão do assunto na próxima reunião do COMPHAC com a
presença da Secretaria de Cultura.
Após ser apresentado o programa para o centro cultural em construção (espaço para a Banda Municipal, duas galerias de
arte, gabinete da Secretaria de Cultura, Biblioteca Municipal e arquivo do judiciário), abriu-se a discussão para uma maior
participação do COMPHAC nas decisões que alteram a forma de uso dos bens tombados no município, como por exemplo, a
possibilidade de mudança da Biblioteca Pública e mudança da Reserva Técnica do Museu Municipal para o local.
Ainda, levantou-se a questão sobre a mudança da sede da Associação de Teatro de Uberlândia - ATU, que passa por um
delicado processo onde o espaço que ocupa no Mercado Municipal foi solicitado pela Secretaria de Agropecuária. Sobre isso,
o COMPHAC irá construir coletivamente um posicionamento sobre o fato e buscará dialogar com os órgãos competentes para
que o Mercado Municipal de Uberlândia continue exercendo sua função cultural.
2. Foram empossados os novos conselheiros;
3. O calendário anual foi aprovado por unanimidade;
4. O Relatório referente às atividades de 2018 enviado anteriormente para análise foi aprovado por unanimidade.
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