
Ata  da  141a (centésima  quadragésima  primeira)  reunião  do  Conselho

Deliberativo  Municipal  do  Patrimônio  Cultural  –  CODEPAC,  realizada  em

caráter extraordinário aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e

catorze, 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 efetivos Cristina Roscoe Vianna, Bióloga e

Professora  da  CEFET  –  MG,  Carlos  Alberto  Carvalho  Castro,  Engenheiro

Mecânico e Professor  do CEFET – Campus Varginha/MG, Aparecida Maria

Nunes, Pesquisadora da FAPEMIG e Professora  do mestrado em História da

Unifal-MG e Luciana Bracarense Coimbra Veloso, coordenadora do curso de

graduação  em Arquitetura  e  Urbanismo do  UNIS. Participou  também desta

reunião,  a  Arquiteta  Danielle  de  Souza  Guimarães,  servidora  da  Fundação

Cultural  do  Município  de  Varginha  e  membro  suplente  do  Conselho.  A

Presidente  do  CODEPAC  deu  início  à  abertura  dos  trabalhos  e  expôs  os

assuntos em pauta:  1) discussão sobre o projeto de construção nova ao lado

de um bem imóvel tombado pelo Município de Varginha (Processo 4390/2011 e

8620/2013) cujo lote está localizado na Praça Governador Benedito Valadares,

no123 ao lado do bem tombado (antiga residência Dona Vica Frota/Casa da

Embratel e atual Casa da Cultura).  Os conselheiros decidiram que o assunto

fosse  exposto  na  próxima reunião  ordinária  na  presença  do  Sr.Verdi  Lúcio

Melo- Secretário de Planejamento e Vice- Prefeito,  Dr.  Joaquim Mariano da

Silva Neto - Procurador Geral do Município e da Sra. Vanessa Regina Reis de

Almeida.  A  reunião  será  realizada  no  23/07/2014  às16  horas  na  sede  do

CODEPAC (antiga Estação Ferroviária) situada na Praça Matheus Tavares,no

121,  Centro. A  Presidente  encerrou  oficialmente  a  reunião  às  dezesseis  horas  e

quarenta e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai

assinada por mim, Cristina Roscoe Vianna,................................................, Bióloga,

Professora do CEFET/MG, Campus Varginha  e Secretária do Conselho que a
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redigiu  e  lavrou;  pela  Presidente  que  presidiu  os  trabalhos  e  pelos  que  estiveram

presentes na qualidade de conselheiros na reunião. 

Giovana Azzalini Toledo de Melo....................................................................

Carlos Alberto Carvalho Castro.......................................................................

Cristina Roscoe Vianna....................................................................................

Aparecida Maria Nunes....................................................................................

Luciana Bracarense Coimbra Veloso...............................................................
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