
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODPHAI DE 28 / 11 / 2017 

                              
           Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2017, às 16:00 horas, na sede da 

AENAI, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Deliberativo de Patrimônio Histórico 

e Artístico de Itajubá – CODPHAI com a presença dos seguintes Conselheiros:  Fredmarck 

Gonçalves Leão, Paulo José Braz Rosas, Eunice Pereira dos Santos Silva, Newton Marques 

da Motta, Vanessa Naves Costa, Viviane Alves, Antonio Claret Consoli e Renata Maria 

Silva Costa  

 Item  I – Lida e aprovada as atas da Reunião Ordinária do dia 31 de outubro de 2017 e  

Assembléia Extraordinária do dia 20 de novembro de 2017.   

Item II – Informes gerais: Recebido do IEPHA o repasse do ICMS Cultural do mês de 

outubro de 2017 no valor de R$ 14.975,05, que deverá ser transferido para a conta do 

FUMPHAI. O CODPHAI está aguardando o posicionamento oficial da PMI sobre a 

declaração da falta de recursos, apresentado pela proprietária da Casa Centenária, para 

decidir sobre uma possível liberação de verba do FUMPHAI para a cobrir o custo da 

pintura das fachadas deste bem imóvel tombado. O CODPHAI reafirma que a pintura das 

fachadas externas do prédio tombado da Câmara Municipal de Itajubá deverá utilizar a cor 

mediterrâneo, do fabricante Coral, código 90BG50/157, conforme foi aprovado pelos 

Conselheiros em sua reunião ordinária do dia 29 de abril de 2014. Na próxima reunião o 

CODPHAI precisa definir como proceder para elaborar o dossiê do bem imaterial 

Laboratório Canto Coral de Itajubá e registrá-lo no IEPHA. Uma possibilidade é contratar a 

empresa de consultoria MGTM para executar este dossiê.     

Item III – Decisões tomadas pelo CODPHAI: O processo de tombamento provisório do 

prédio do Banco Santander continua suspenso até a próxima reunião do CODPHAI. Ficou 

acordado que a próxima reunião do CODPHAI será realizada no dia 27 de fevereiro de 

2018. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que será assinada por todos os  

 

Conselheiros presentes. 

      - Fredmarck Gonçalves Leão :                                     - Paulo José Braz Rosas:                                                            

 

      - Newton Marques da Motta:                                       - Vanessa Naves Costa:                                 

                                                                

     - Eunice Pereira dos Santos Silva:                                 - Viviane Alves: 

 



     - Renata Maria Silva Costa:                                          - Antonio Claret Consoli:  


