
 

Ata da 9ª reunião do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural do Município 

de Varginha, realizada no dia 15 de julho  de 2014 na sede da Fundação Cultural 

do Municipio de Varginha, situada à Praça Matheus Tavares, 121 – Centro, nesta 

cidade.  

Aos quinze dias do mês julho do ano de 2014 de conformidade com convocação 

efetuada através de correio eletrônico, reuniu-se ordinariamente o Conselho 

Deliberativo da Fundação Cultural do Municipio de Varginha, abaixo assinados, 

contando também com a presença do Diretor Superintendente, às nove horas   

na sede da instituição, sita à Praça Matheus Tavares, 121 –Centro, Varginha/MG 

para, como é de sua competência privativa em vista do estabelecido no Art. 5º e 

Art. 6º, incisos de I a IX  e Art. 9º do Estatuto da instituição, aprovado e com 

redação dada pelo Decreto 3.549/2004, o qual após tomar conhecimento da 

pauta, discutiu,  analisou e tomou as seguintes decisões e deliberações:  1)  

aprovou por unanimidade as informações e os relatos sobre o desenvolvimento 

da programação cultural desenvolvida até a presente data, pautada com base no 

plano de ação estratégica e participativa de 2014; 2) homologação plena do 

Edital para aquisição das ilhas de edição e câmeras digitais para a atualização 

tecnológica da TV Princesa; 3) aprovação do texto e homologação da Resolução 

Normativa 010/2014, que estabelece normas e diretrizes para utilização do 

Theatro Municipal Capitólio, cujo texto anexo  passa a fazer parte integrante do 

conteúdo desta ata. 4) delegar competência ao Diretor Superintendente para 

colocar em execução a Resolução Normativa 010/2014; 5) aprovação do 

Relatório elaborado pelo servidor Marco Antônio Pinto, sobre o estado de 

degradação em que se encontra a Concha Acústica/Praça do ET em seus diversos 

aspectos.  O Conselho Deliberativo sugeriu encaminhar ao CODEPAC uma 

solicitação no sentido de analisar a possibilidade de tombamento do Complexo 

Cultural Concha Acústica/Praça do ET, objetivando aplicar normas e diretrizes 

junto aos usuários no sentido de evitar a degradação do referido equipamento 

cultural pelo uso freqüente, sistemático e abusivo do mesmo. 6)  Em função do 

Termo de Parceria a ser firmado entre a Fundação Cultural do Municipio de 

Varginha e a Secretaria Municipal de Educação para implantação e instalação de 

uma sala multiuso nas dependências da Estação Ferroviária, a Conselho Rosana 

Aparecida Carvalho sugeriu que fosse encaminhado expediente à Guarda Civil 



 

Municipal para que fosse sempre destacado um membro daquela guarnição,  em 

caráter permanente, para garantir a segurança e a inviolabilidade do 

empreendimento. Nada mais havendo a ser tratado,  a reunião foi encerrada às 

dez horas e para constar foi lavrada a  presente ata que vai assinada pelos 

presentes. Varginha 15 de julho de 2014. 
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