Ata da 133ª (centésima trigésima terceira) reunião do Conselho Deliberativo Municipal do
Patrimônio Cultural – CODEPAC, realizada em caráter ordinário, aos dezesseis dias do mês de
agosto 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 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 Álvaro Sérgio Jatobá
Vasconcelos, Arquiteto e Urbanista; Brígida Rovena Mendes Ferreira Martins, Professora do
Colégio Batista de Varginha; e Rafael Barros Filho, Repórter e Historiador. Participaram, também,
desta reunião o Professor Francisco Graça de Moura, Diretor Superintendente da Fundação
Cultural; e a senhora Cristina Roscoe Vianna, Professora de Biologia do CEFET – Campus
Varginha/MG e membro suplente deste Conselho. A Presidente do CODEPAC deu início à abertura
dos trabalhos e expôs os assuntos em pauta: revitalização da Praça Dom Pedro II; pedido para
transferência do ponto de ônibus em frente ao Hospital Regional; atualização dos dossiês de
tombamento, com atenção especial para o Hospital Regional; questões concernentes ao ICMS
Cultural; divulgação do patrimônio cultural nas mídias da Fundação Cultural. Além disso, a
Presidente enumerou os seguintes informes: 4ª Jornada Mineira do Patrimônio Cultural e
documentos expedidos desde a última reunião. Começaram discutindo sobre a revitalização da
Praça Dom Pedro II, também conhecida como Jardim do Sapo. A Presidente disse que entrou em
contato com a Coordenadora do curso de Arquitetura do Centro Universitário do Sul de Minas –
UNIS, Luciana Bracarense Coimbra Veloso, para verificar o que poderia ser feito pelos alunos do
curso em questão. Depois, passaram a discutir o tópico sobre o ICMS Cultural. Enfatizaram que o
prazo final para a entrega da documentação é sete de dezembro do presente ano, de dois mil e treze,
e ressaltaram a importância que deve ser dada às orientações da Deliberação Normativa 002 (dois)
de dois mil e doze, que vigora a partir do exercício dois mil e quinze. Discutiram brevemente a
pontuação provisória do ano passado para o município de Varginha, que foi de 12 (doze) pontos, e
concluíram que urge o prazo para se reunir a documentação e se redigir os laudos, inventários e
relatórios que a Normativa exige. Em seguida, puseram-se a comentar a falta de rigor técnico que
foi dedicado à elaboração dos dossiês dos bens municipais tombados. Enfatizaram que
especialmente o dossiê do Hospital Regional do Sul de Minas carece de cuidados e de uma
reedição, principalmente no que toca à delimitação da área de entorno, devido às reformas

iminentes no referido bem. Sugeriram que os alunos do curso de Edificações da instituição de
ensino superior CEFET poderiam ajudar na reestruturação das falhas dos dossiês dos bens
tombados. Para estimular o apoio das instituições em questão, consideraram que seria interessante a
implantação de um convênio entre a Fundação Cultural do Município de Varginha e as
universidades, de modo que os alunos recebessem uma certificação oficial como estagiários. Dando
prosseguimento, o conselheiro Álvaro afirmou que seria interessante a utilização dos meios de
comunicação oficiais para a divulgação dos trabalhos do CODEPAC, mediante a introdução de
pílulas rápidas com mensagens sobre educação patrimonial. O conselheiro Rafael se prontificou
para preparar o texto para o rádio e para a televisão, enquanto a conselheira Brígida disse que se
responsabilizaria pelas mensagens para o jornal e para a página oficial do município. Estabeleceram
que estas mensagens devem relacionar o patrimônio material e o imaterial do município, ou seja,
relacionar os cidadãos aos bens tombados. Dando continuidade à reunião, votaram unanimemente
pela elaboração de um pedido formal para a Secretaria Municipal de Planejamento, reivindicando a
retirada da estrutura do ponto de ônibus em frente ao Hospital Regional, que, segundo o
entendimento do Conselho, está fazendo sombra e atrapalhando na visibilidade do bem. Passaram
aos informativos da 4ª (quarta) Jornada Mineira do Patrimônio Cultural. O conselheiro Álvaro
informou que já começou a trabalhar nas ações propostas, iniciando pela elaboração da cartilha, que
ele mostrou no computador aos presentes. Afirmou que os recursos para a efetivação das ações
propostas na Jornada provirão do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural –
FUMPAC. Por fim, todos os membros do Conselho presentes à reunião referendaram os ofícios e
resoluções expedidos desde o início do presente mandato do CODEPAC. A Presidente encerrou
oficialmente a reunião às dezessete horas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata,
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