
 

Ata da 10ª reunião do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural do Município 

de Varginha, realizada no dia 09 de setembro de 2014 na sede da Fundação 

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

Centro, nesta cidade.  

Aos nove dias do mês de setembro 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, 

presentes senhores conselheiros Diná de Souza Melo, José Roberto Sales, 

Aparecida Luciene Resende Rosa e Rosana Aparecida Carvalho, abaixo assinados, 

contando também com a presença do Diretor Superintendente, Francisco Graça 

de Moura, às quatorze 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)  Tomou conhecimento, analisou e aprovou 

a suspensão temporária do Projeto Quinta da Boa Música, tendo em vista as 

considerações, os fatos e as ponderações do Coordenador de Eventos Artísticos 

Rosildo Beltrão, cujo conteúdo passa a ser parte integrante da presente Ata; 2) 

Homologar plenamente a parceria entre a Fundação Cultural do Município de 

Varginha e a Secretaria Municipal de Educação para organização, implantação, 

implementação e operacionalização do Centro de Formação Tecnológica, 

equipamento técnico-cultural de democratização das tecnologias digitais e da 

informação e integração das políticas públicas de educação, cultura e juventude, 

outorgando ao Diretor Superintendente prerrogativas e atribuições para 

subscrever todos os documentos e regramentos pertinentes; 3) Homologar o 

Projeto da Feira Natalina de Economia Criativa -FENEC que será realizada no 

período de 15  a 24 de dezembro, no complexo cultural da Concha 

Acústica/Praça do ET/ Praça da Fonte, conforme as diretrizes estabelecidas pela 

Fundação Cultural de Varginha, em reunião realizada na Casa da Cultura, no dia 

12 de julho do corrente ano, com os representante das associações artesanais, 

filantrópicas e assistenciais e empreendedores da área de gastronomia típica.   



 

4) Outorgar ao Diretor Superintendente plenos poderes para adotar todas as 

providências e medidas referentes à execução do projeto de Revitalização da 

Biblioteca Pública Municipal Deputado Domingos de Figueiredo, de acordo com 

o projeto de readequação aprovado pela Câmara Setorial Paritária do Fundo 

Estadual de Cultura.  5) Ratificar todos os atos ,providências, medidas e decisões 

tomadas pelo Diretor Superintendente Francisco Graça de Moura para a 

revitalização e  transposição do sistema analógico para o sistema digital e 

medidas complementares de reestruturação dos recursos humanos, técnicos e 

operacionais da TV Princesa, bem como reconfirmar e ratificar a designação do 

Diretor Superintendente para responder pela função de Diretor da TV Princesa . 

6) Ratificar todas as Resoluções anteriormente editadas  no sentido de assegurar 

o velamento e a preservação do Theatro Municipal Capitólio, patrimônio 

arquitetônico e cultural tombado pelo Conselho Deliberativo Municipal  do 

Patrimônio Cultural –CODEPAC. Nada mais havendo a ser tratado,  a reunião foi 

encerrada às quinze horas e para constar foi lavrada a  presente ata que vai 

assinada pelos presentes. Varginha,  09 de setembro de 2014. 
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