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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODPHAI DE 25/09/2018 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro de 2018 ás 16:00 horas, no Teatro 

Municipal Christiane Riera, realizou-se a reunião do Conselho Deliberativo de 

Patrimônio Histórico e Artístico de Itajubá - CODPHAI, com a presença dos seguintes 

conselheiros: Paulo Roberto Tavares Pereira, Celiana Maria Deliani Dastre, Márcio 

Maluf Caldas, Viviane Alves, Marco Aurélio Chiaradia, Eunice Pereira dos S. Silva, 

Massoud Nassar Neto, Domingos Sávio Martins, Maria Vanilda Domiciano Batista, 

Nelci da Silva 

 

 Item I – Leitura da ata da reunião do dia 28/08/2018 e aprovação pelos conselheiros 

presentes e solicitado pelo conselheiro Paulo a alteração da redação do Item VI para: 

“Após a reunião e atendendo ao Ofício. Foi justificada a ausência das conselheiras 

Cláudia Alliprandini e Vanessa Naves Costa. A presidente informou que as futuras 

atas serão enviadas com antecipação por e-mail, assim haverá tempo hábil para 

estudo e inclusão de pauta para reunião. 

Item II – Foi realizada a leitura do e-mail enviado pela proprietária da Casa 

Centenária, Sra. Claudete, à Secretaria de Cultura propondo a pintura das paredes na 

cor amarelo real e as esquadrias na cor azul avatar. Em discussão entre conselheiros 

foi aprovada por unanimidade a cor amarelo, porém a nuance será definida 

posteriormente. O conselheiro Domingos ficou responsável em entrar em contato com 

a proprietária para definir a nuance e o código da tinta a ser usada para referencia a 

futuras reformas no imóvel. 

Item III – O Posto de Gasolina, localizado na Praça Pereira dos Santos, está em fase 

final da pintura, faltando apenas a limpeza para encerrar os trabalhos. O Sr. Reinaldo 

do Posto Shell propôs fazer o restauro da bomba. 

Item IV – Foi solicitado à Secretaria Municipal de Cultura parecer sobre o tipo de 

tombamento do Grande Hotel para futura elaboração do projeto de prevenção e 

combate a incêndio. A presidente Celiana destacou a escassez de informações dos 

dossiês já aprovados quanto a tipologia de tombamento, o qual traz dúvidas sobre a 

real área a ser preservada no bem nos casos de reforma, como o ocorrido com o 

Grande Hotel. 

Item V – No mês de setembro foi realizado a visita da empresa MGTM o qual realizou 

visita in loco para obtenção de dados para execução dos inventários da Escola 
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Estadual Wenceslau Braz, Horto Florestal Anhumas e Igrejas na zona rural do 

município. 

Item VI – O conselheiro Massoud apresentou as datas oficiais da 6ª Festa do Pastel 

de Milho: dias 12/13 e 14 de outubro de 2018 no Parque Municipal. Para que haja 

pontuação no ICMS, haverá a Oficina do Pastel de Milho o qual ensinará o “saber 

fazer”. A conselheira Viviane sugeriu a participação dos conselheiros nesta oficina a 

fim de envolver o conselho junto à sociedade em um importante bem tombado. O 

conselheiro Paulo sugeriu a confecção de camiseta com a logo do CODPHAI para 

representatividade visual do conselho não apenas para a festa do pastel de milho, mas 

nos demais eventos futuros. 

Item VII – A presidente Celiana abordou a questão do fundo municipal de patrimônio, 

sua importância para as ações do conselho e qual o valor existente hoje para o 

conhecimento de todos. O conselheiro Massoud irá verificar o saldo e apresentará as 

informações na próxima reunião. 

Item VIII – O conselheiro Paulo sugeriu o envio de ofício à Câmara Municipal para que 

haja consulta à Academia Itajubense de História para novas denominações de ruas, 

assim haveria homenagens a importantes personalidades itajubenses que não são 

lembradas pela sociedade. 

Item IX – O conselheiro Massoud informou que, juntamente com a comissão formada 

na reunião do dia 28/08/2018, foi realizada a vistoria referente a pintura da Casa do 

Presidente Wenceslau Braz. Segundo o proprietário, foram utilizadas para a pintura as 

cores predefinidas pelo IEPHA, porém não foi solicitada a autorização para o referido 

órgão devido à reforma abranger apenas um pequeno reparo na fachada. 

 

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

conselheiros presentes: 

 

Representantes do Poder Público 

 

 

________________________ 
Maria Vanilda D. Batista 

________________________ 
Nelci da Silva 

________________________ 
Massoud Nassar Neto 

 
 
 

________________________ 
Márcio Maluf Caldas 

________________________ 
Viviane Alves 
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Membros da Sociedade Civil 

 
________________________ 
Celiana Maria Deliani Dastre 

________________________ 
Dr. Domingos Sávio Martins 

________________________ 
Eunice P. dos Santos Silva 

 
________________________ 

Marco Aurélio Chiaradia 

 

________________________ 
Dr. Paulo Roberto T. Pereira 

 

 

 

   
 

 

 


