
 

Ata  da  130ª  (centésima  trigésima)  reunião  do  Conselho  Deliberativo  Municipal  do  Patrimônio 

Cultural – CODEPAC, realizada em caráter extraordinário, aos onze dias do mês de abril do ano de 

dois mil e treze, às dezesseis horas e trinta minutos, na sede da Fundação Cultural do Município de 

Varginha,  nas  dependências  do  Gabinete  do  Diretor  Superintendente,  situado  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  ofício,  pelo  Diretor 

Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha. Estabeleceu-se o quorum com a 

presença  dos  conselheiros  efetivos  Álvaro  Sérgio  Jatobá  Vasconcelos,  Arquiteto  e  Urbanista; 

Brígida Rovena Mendes Ferreira Martins, Professora do Colégio Batista de Varginha; Márcia de 

Lima Elias Terra, Historiadora e Pedagoga; Rafael Barros Filho, Jornalista e Historiador; e Carlos 

Alberto Carvalho Castro, Engenheiro Mecânico e Professor do CEFET – Campus Varginha/MG. 

Participaram,  também,  desta  reunião  Keila  da  Costa  e  Silva,  Repórter  e  membro  suplente  do 

CODEPAC; o Professor Francisco Graça de Moura, Diretor Superintendente da Fundação Cultural; 

o senhor José Braz de Oliveira, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Incentivo à Cultura 

– COMIC; o senhor Oscar Gabriel, Presidente do COMIC; e o Produtor Cultural Rosildo Martins 

Beltrão. A Presidente do CODEPAC, Giovana Azzalini Toledo Melo, não compareceu, uma vez que 

estava  em  viagem  e,  logo,  impedida  de  participar,  tendo  o  Diretor  Superintendente  presidido 

excepcionalmente esta reunião. O Diretor Francisco apresentou-se, saudou a todos e solicitou aos 

participantes que se apresentassem. O assunto em pauta foi a definição das diretrizes técnicas e 

dimensionais dos custos das obras de recuperação da infraestrutura do Theatro Municipal Capitólio. 

Neste  sentido,  o  Diretor  fez  uma  pequena  explanação  acerca  das  atividades  administrativas  e 

culturais realizadas pela Fundação Cultural e relatou, também, os problemas técnicos concernentes 

ao referido Theatro. Dando continuidade, o conselheiro Álvaro apresentou o laudo de vistoria do 

imóvel em questão, através de uma exposição de slides. Após o que, os conselheiros fizeram suas 

considerações sobre o assunto e concluíram que efetivamente houve irregularidades na reforma 

anterior. Por fim, os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade, a Resolução 001 (um) de 

dois mil  e  treze.  O Diretor  desejou,  então,  aos membros do CODEPAC uma profícua gestão e 

encerrou a reunião às dezessete horas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que 

vai  assinada  por  mim,  Terezinha  Afonsina  de 

Carvalho  .........................................................................,  Secretária  da  Fundação  Cultural  deste 

município,  que a  redigiu e  lavrou,  pelo Diretor  que dirigiu os  trabalhos  e  pelos  que estiveram 



presentes  na  qualidade  de  conselheiros  e  participantes  da  reunião.  Francisco  Graça  de 

Moura.........................................................................................................................  Álvaro  Sérgio 

Jatobá  Vasconcelos............................................................................................  Brígida  Rovena 

Mendes Ferreira Martins.................................................................................  Márcia de Lima Elias 

Terra.............................................................................................................................  Rafael  Barros 

Filho...................................................................................................................  Keila  da  Costa  e 

Silva............................................................................................................... Carlos Alberto Carvalho 

Castro................................................................................................

 


