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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODPHAI DE 26/06/2018 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2018 ás 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: Celiana Maria D. Dastre, Newton 

Marques da Motta, Vanessa Naves Costa, Viviane Alves, Massoud Nassar Neto e César Augusto 

de Almeida Vallin. 

Item I – Aprovada a ata da Reunião Ordinária do dia 27 de março de 2018. 

Item II – Foi apresentado aos conselheiros presentes o Ofício CODPHAI Nº07/18 o qual o 

Presidente Fredmarck Gonçalves Leão autoriza a realização da reforma interna do prédio da 

Câmara Municipal, uma vez que é necessária as adequações para garantir acessibilidade ao 

público e preserva a fachada do bem tombado. A Conselheira Vanessa apresenta o protocolo de 

solicitação de Licença para Reforma Nº07794/2018 protocolado pelo vereador Jorge Andrade, 

as plantas arquitetônicas pontuando as reformas a serem realizadas e ART da engenheira 

responsável, Mara Lucy Aparecida da Silva (ART 4465980). 

Item III – O Conselheiro Massoud apresentou a pontuação provisória do ICMS no Exercício Ano 

2019 (10,62), porém a empresa MGTM entrará com recurso para obter maior pontuação. O 

Exercício Ano 2018 foi concluído com a pontuação 10,32. Complementando, Massoud informa 

que houve aditamento para o contrato da empresa MGTM para continuar com trabalhos do ICMS 

no município. Futuramente será agendado uma reunião para discutir junto a empresa o 

cronograma das atividades a serem desenvolvidas. 

Item IV – A Conselheira Celiana realizou visitas in loco dos bens tombados no município para 

averiguar o estado de conservação dos mesmos, exceto o monumento Mulher de Bronze. Dentre 

os visitados ela destaca 03 edificações que apresentam problemas e que necessitam de 

reformas: Prédio Principal da Santa Casa (pintura, problemas telhado), Estação Ferroviária 

(pintura, infiltração, telhado, esquadrias), Palácio 26 de Fevereiro (pintura fachada). Em 

momento oportuno a conselheira apresentará parecer com fotos para apreciação dos membros. 

Item V – O Conselheiro Massoud apresentou os nomes das indicações das entidades para 

compor a nova gestão do CODPHAI (Ano 2018-2020), o qual será realizado decreto para 

nomeação. Devido a insatisfação de não ser indicado pela OAB novamente, o Conselheiro 

Newton se retirou imediatamente da reunião. Será agendada data para uma reunião 

extraordinária onde serão escolhidos os novos presidente e secretário do Conselho. 

Item VI – A Conselheira Vanessa apresentou a solicitação pelo responsável pela Sede Social do 

Clube Itajubense referente a colocação de barreiras na escadaria do prédio para evitar 
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depreciação da edificação no período noturno. Será solicitado modelos de gradil propostos pelo 

responsável para discussão futura. 

Item VII – O Conselheiro Massoud apresentou o Ofício Nº 450/2018/CRRG do Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais referente a Nota Técnica Nº 47/2016 (preservação das obras e da 

memória do artesão naturalista Francisco da Silva Reis – “Chico Cascateiro”). Para surpresa de 

todos conselheiros há uma obra do Chico Cascateiro em Itajubá na Fazenda Goiabal, o qual 

deverá ser inventariada e tombada pelo município. 

Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que será assinada por todos conselheiros 

presentes: 

 

- Celiana Maria D. Dastre: 

 

- Newton Marques da Motta: 

 

- Vanessa Naves Costa: 

 

- Viviane Alves: 

 

- Massoud Nassar Neto: 

 

- César Augusto de Almeida Vallin: 


