Ata da 131ª (centésima trigésima primeira) reunião do Conselho Deliberativo Municipal do
Patrimônio Cultural – CODEPAC, realizada em caráter ordinário, aos dez dias do mês de maio do
ano de dois mil e treze, às quinze horas, na sede da Fundação Cultural do Município de Varginha,
situada à Praça Matheus Tavares, número cento e trinta e três, Centro, nesta cidade de Varginha, em
Minas Gerais. Reuniram-se os membros do CODEPAC, regularmente convocados mediante
correspondência eletrônica. Estabeleceu-se o quorum com a presença da Presidente do CODEPAC,
Giovana Azzalini Toledo Melo; e dos conselheiros efetivos Álvaro Sérgio Jatobá Vasconcelos,
Arquiteto e Urbanista; Brígida Rovena Mendes Ferreira Martins, Professora do Colégio Batista de
Varginha; Rafael Barros Filho, Repórter e Historiador; e Aparecida Maria Nunes, Historiadora e
Professora da UNIFAL – Campus Alfenas/MG. Participaram, também, desta reunião o Professor
Francisco Graça de Moura, Diretor Superintendente da Fundação Cultural; a senhora Terezinha
Afonsina de Carvalho, Secretária da Fundação Cultural; o senhor Sílvio Bottrel Guimarães,
Engenheiro Civil; o senhor Rodrigo Barreto, representante da Agropecuária Barreto Ltda.; a senhora
Natália Elisei Mansur, representando a Engenheira Dulciana Del-Fraro Elisei Menezes; e a senhora
Cirléia Anchieta de Souza, Chefe do Setor de Projetos do Hospital Regional do Sul de Minas. A
Presidente do CODEPAC deu início à abertura dos trabalhos e expôs os assuntos em pauta: a
aprovação do parecer de ampliação do tombamento da Usina da Ilha Grande, já deliberado pela
gestão anterior do CODEPAC; e a reforma que será efetivada no Hospital Regional. Além disso, a
Presidente enumerou os seguintes informes: reorganização das instalações do CODEPAC e
restauração do Theatro Capitólio. Sílvio Bottrel fez sua exposição sobre a importância da ampliação
do tombamento das dependências da Usina de Ilha Grande e ressaltou que esta medida é
imprescindível para a conservação das características originais do entorno da Casa de Pedra, bem
como das áreas adjacentes, além de colaborar para a preservação ecológica do local em questão.
Findo o discurso, os representantes da Agropecuária Barreto Ltda. se retiraram da sala e o Conselho
votou, unanimemente, a favor da ampliação do tombamento da Usina da Ilha Grande, que deixa de
se resumir somente à Casa de Pedra e passa a incluir todo o conjunto histórico, artístico e
arquitetônico da Usina. Logo após, passaram a palavra a Cirléia Anchieta, que articulou os
principais pontos do projeto de reforma do Hospital: obras de ampliação do Centro de Tratamento
Intensivo; construção de um 3º (terceiro) posto de saúde, com capacidade para entre 10 (dez) e 20
(vinte) leitos; readequação do espaço interno; e substituição de todas as janelas por novas, idênticas
às originais, o que não descaracteriza o imóvel. Finalizou sua exposição comunicando o tempo

previsto para a conclusão da obra, de 18 (dezoito) meses. Em seguida, as representantes do Hospital
Regional se retiraram do recinto e o CODEPAC passou a deliberar acerca do projeto em questão.
Fizeram nova votação e foi aprovada por unanimidade a reforma de ampliação no Hospital. A
Presidente, então, convidou todos os conselheiros a participarem do processo de mudança e
organização das novas instalações do CODEPAC, comunicou que foi feita a vistoria e que está
sendo providenciada a documentação para o processo de restauração do Theatro Capitólio, além da
averiguação do orçamento da calha e do forro do mesmo. Finalmente, a reunião foi encerrada às
dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata,
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