
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODPHAI DE 27 / 02 / 2018                           
 

           Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2018, 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: Paulo José Braz Rosas, Eunice 

Pereira dos Santos Silva, Vanessa Naves Costa, Giovanna de Lima Trota, Celiana Maria Deliami 

Dastre e Massoud Nassar Neto.  

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

Extraordinária do dia 20 de novembro de 2017 .   

Item II – Informes gerais: Na ata da reunião do CODPHAI de 27 de junho de 2017 a Prefeitura 

Municipal de Itajubá – PMI apresentou um extrato da conta do FUMPHAI nº 021/006/00000214-0 

acusando um saldo  de R$ 194.712,56. A este valor somado ao total de R$ 148.761,80 referente aos 

repasses recebido do IEPHA do ICMS Cultural dos meses de abril de 2017 até janeiro de 2018 

(vide anexo) chega-se a um saldo total acumulado de R$ 343.474,36. Descontando o valor de R$ 

120.000,00 que foi liberado pelo CODPHAI para o Laboratório Coral e Festival do Pastel de Milho 

de R$ 60.000,00 cada, chegamos a um saldo estimado atual de R$ 223.474,36 .na c/c do 

FUMPHAI. Para nossa surpresa, a PMI apresentou nesta reunião um extrato desta conta com um 

saldo disponível de apenas R$ 3.000,00 tendo, portanto, utilizado todo o saldo disponível do 

FUMPHAI, sem consultar previamente o CODPHAI como sempre fez em ocasiões anteriores. Em 

face do exposto, é de suma importância que o Conselho receba um posicionamento oficial da PMI 

das razoes do saque da verba total do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Itajubá – FUMPHAI e a promessa de quando ocorrerá a reposição do montante 

retirado. Foi apresentada a nova Conselheira da PMI – Giovanna de Lima Trota - que irá substituir a 

Renata Maria Silva Costa. O CODPHAI está encaminhando, para um parecer da Assessoria Jurídica 

da PMI, a documentação recebida da proprietária da Casa Centenária, para decidir sobre uma 

possível liberação de verba do FUMPHAI. A Conselheira Celiana Dastre irá trazer para a próxima 

reunião um parecer técnico sobre o estado da pintura da fachada externa da Casa Centenária. O 

Conselheiro e Secretário de Cultura e Turismo Massoud Nasser Neto ficou de contatar a empresa 

MGTM para a execução do dossiê do Laboratório Coral de Itajubá para que ela possa ser 

reconhecida e registrada no IEPHA. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que será 

assinada por todos os Conselheiros presentes. 

 - Paulo José Braz Rosas:                                             - Massoud Nasser Neto                                                      

      

 - Vanessa Naves Costa:                                               - Celiana Maria Deliami Dastre 

                                                              

 - Eunice Pereira dos Santos Silva:                               - Giovanna de Lima Trota    


