
Ata  da  137ª  (centésima  trigésima  sétima)  reunião  do  Conselho  Deliberativo  Municipal  do

Patrimônio Cultural – CODEPAC, realizada em caráter ordinário, aos quatorze dias do mês de

fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, na sede da Fundação Cultural do

Município de Varginha, situada à Praça Matheus Tavares, número cento e vinte e um, 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 de Melo; e dos conselheiros:

Carlos Alberto Carvalho Castro,  Engenheiro Mecânico e Professor do CEFET/MG; Brígida

Rovena Mendes Ferreira Martins, Professora do Colégio Batista de Varginha;  Rafael Barros

Filho, Repórter e Historiador, Aryanne Ribeiro, Arquiteta e Urbanista, Cristina Roscoe Vianna,

Professora de Biologia do CEFET/MG, Campus Varginha e Rosildo Martins Beltrão, maestro,

servidor da Fundação Cultural do Municipio de Varginha, exercendo o cargo de Coordenador

Cultural.  Participaram, também, desta reunião, o Diretor Superintendente Fundação Cultural

do Municipio de Varginha, Prof. Francisco Graça de Moura e a Arquiteta Danielle de Souza

Guimarães, servidora da Fundação Cultural do Municipio de Varginha, recentemente nomeada

através de Portaria específica para substituir o Arquiteto Álvaro Sérgio Jatobá Vasconcelos.

Registramos  a  ausência  devidamente  justificada  da  Arquiteta  Luciana  Bracarense  Coimbra

Veloso,  coordenadora  do  curso  de  graduação  em  Arquitetura  e  Urbanismo  do  UNIS.  A

Presidente do CODEPAC deu início à abertura dos trabalhos conforme pauta apresentada:  1)

Apresentação  oficial  da  Arquiteta  Danielle  que  vem  desenvolvendo  trabalhos  junto  ao

CODEPAC  e  que  brevemente  será  nomeada  como  membro  do  referido  Conselho.  2)

Restauração do Theatro Municipal Capitólio – A Presidente Giovana informou que a  Arquiteta

Danielle  fez  um levantamento  métrico  da  cobertura  do  Theatro  Capitólio  e  a  locação  dos

condutores verticais de águas pluviais para que sejam encaminhados ao Setor de Engenharia da

Prefeitura Municipal, ou contratação de uma empresa privada para elaboração do  Projeto de

Águas Pluviais do referido imóvel . 3) Foi informado também pela Presidente Giovana que está

em elaboração o Projeto de Restauração da Praça D. Pedro II, mais conhecida como Jardim do

Sapo.   A Arquiteta Danielle informou sobre a importância do resgate da memória da cidade de

Varginha, e que o projeto está sendo realizado com vistas a manter o traçado original da praça

com tecnologias  alternativas,  ecologicamente  adequado e voltado para a acessibilidade.   4)



Análise da solicitação da Paróquia do Divino Espírito Santo para instalação de ar condicionado

nas  dependências  da  Capela  do Hospital  Regional  de Varginha,  sito  à  Av.  Rui  Barbosa  –

Centro.   Giovana  apresentou  várias  fotos  e  o  projeto  para  a  reforma  da  capela.  Após

esclarecimentos os membros do CODEPAC deliberaram e concluíram por unanimidade, pela

aprovação deste projeto, uma vez que está totalmente de acordo com as normas do CODEPAC.

5) Escola Estadual Brasil – após solicitação da Diretora da Escola Estadual Brasil, a Presidente

Giovana e a Arquiteta Danielle fizeram uma visita à referida Escola e estas verificaram que os

pisos e janelas apresentam sérios problemas,   sendo estes de origem estrutural  .  Diante do

exposto, foi sugerido consultar um Engenheiro Civil para avaliação e apresentação de um laudo

técnico. O Engenheiro Carlos sugeriu também fazer um dossiê constando fotos, detalhando os

problemas estruturais e de fundação do imóvel. Em outro momento, o Prof. Francisco sugeriu

da ciência ao Ministério Público sobre o caso, visto que o imóvel é de propriedade do Governo

do Estado de Minas Gerais. 6) Giovana solicitou ao Diretor Superintendente a liberação de no

mínimo duas horas/ dia, de trabalho de um Engenheiro Civil para dar assistência ao CODEPAC

. O Prof. Francisco disse que já solicitou às Secretaria de Obras e Secretaria de Planejamento,

porém sem sucesso, visto a redução da carga horária destes profissionais. Foi sugerido então

solicitar ao CEFET-MG, estagiários do Curso de Edificações para dar suporte ao CODEPAC, o

que  foi  plenamente  aprovado  pelos  conselheiros.  7) PALAVRA  FRANCA   -   a)  Prof.

Francisco, solicitou aos membros do CODEPAC que analisem e informem `a Administração da

Fundação Cultural,  sobre a cor original da antiga sede  Museu Municipal – Praça Matheus

Tavares, esquina com a Rua Álvaro Costa, para que o município possa restituir ao proprietário

a antiga pintura do imóvel.  b) A Presidente informou aos conselheiros que foi observado o

imóvel  em construção ao lado da Casa da Cultura e que até  o momento a construção não

ultrapassou o nível  da cumeeira,  conforme foi  aprovado originalmente  pelo CODEPAC. A

Presidente encerrou oficialmente a reunião às dezessete horas e quarenta minutos. Nada mais

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Terezinha Afonsina de

Carvalho   ................................................,  Secretária  Ad-hoc,  Oficial  Administrativo  da

Fundação Cultural que a redigiu e lavrou; pela Presidente que presidiu os trabalhos e pelos que

estiveram presentes na qualidade de conselheiros na reunião. 
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