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Ata da139a (centésima trigésima nona) reunião do Conselho Deliberativo
Municipal do Patrimônio Cultural – CODEPAC, realizada em caráter ordinário
aos vinte e seis dias do mês de maio 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; Cristina Roscoe Vianna, Biologia e Professora da CEFET – MG, Rafael
Barros Filho, Repórter e Historiador e Carlos Alberto Carvalho Castro,
Engenheiro Mecânico e Professor do CEFET – Campus Varginha/MG.
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) Reforma da Delegacia de Polícia Civil (Antiga
Cadeia Pública). O delegado da polícia civil Dr. Eduardo da Silva solicitou
acompanhamento do corpo técnico do CODEPAC para a restauração da Antiga
Cadeia Pública, atual Delegacia de Polícia Civil e foi orientado a protocolar o
pedido na prefeitura. A arquiteta Danielle informou que a intervenção consistirá
em recuperação da cobertura (telhas francesas e madeiramento), instalações
elétricas, hidráulicas e reparos nas alvenarias. O Conselho aprovou que a
arquiteta Danielle desse apoio técnico durante a “reforma” da Antiga Cadeia
Pública. 2) Registro das Folias de Reis do Município de Varginha. O Conselho
aprovou a catalogação das Folias de Reis e solicitou ao historiador e membro
do referido Conselho Rafael Barros para que desse um parecer técnico sobre a
viabilidade de registrar as Folias de Reis. Ele acatou o pedido e mencionou a
necessidade de inventariar outros bens imateriais como a Cultura Afro, que em
Varginha tem relevante história como representantes do Centro Espírita
Caboclo Ubiratan.

3) Aprovação da liberação das atas de reunião do
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CODEPAC referentes aos processos 4390/2011 e 8620/2013, solicitadas pelos
proprietários do lote localizado na Praça Governador Benedito Valadares,
no123 ao lado da Casa da Cultura (Antiga Residência Dona Vica Frota/ Casa
da Embratel) bem tombado por este Conselho. Foi aprovada a liberação das
atas requisitadas dos processos 4390/2011 e 8620/2013 e foi mencionado que
as atas já estão disponibilizadas na internet no site da Fundação Cultural. O
Conselho enfatizou que os requisitantes dos processos citados estejam atentos
para atender as deliberações do Conselho e que caso decidam a fazer uma
readequação no projeto original que seja estabelecida a altura de 7,25m (altura
da Casa da Cultura) como referência para altura máxima de construção. Foi
sugerido que o Conselho fizesse uma consulta ao IEPHA, sobre diretrizes para
o estabelecimento das poligonais de tombamento. 4) Demandas e Recursos
Humanos para compor o quadro do CODEPAC. Foi mencionado a necessidade
de aumentar o quadro de profissionais no CODEPAC, as principais demandas
são para um profissional auxiliar administrativo, e no mínimo dois estagiários
(as) na área de edificações/arquitetura. 5) Solicitação de Laudo Estrutural da
Escola Estadual Brasil. O Conselho sugeriu que a Diretora da Escola Estadual
Brasil procurasse auxílio no Departamento de Engenharia da Superintendência
Regional de Ensino, visto que o Estado é responsável pela conservação e
manutenção do bem tombado. 6) Solicitação de informações sobre o perímetro
de entorno do Cine Rio Branco. A moradora da Avenida Rio Branco 221, Sra
Mariela Coimbra será orientada a fazer seu pedido ao IEPHA que é
responsável pela salvaguarda do Cine Rio Branco que é um bem tombado em
estadual e não municipal. 7) O Conselho ainda aprovou a elaboração de um
manual sobre Educação Patrimonial, que será dirigido a estudantes, a
professores, a setores da administração pública, a proprietários de bens
tombados, a usuários de edifícios considerados bens culturais e à comunidade
em geral, que irá apresentar alguns conceitos básicos referentes a patrimônio
cultural para solucionar as dúvidas freqüentes e orientações sobre as
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responsabilidades na conservação e manutenção dos imóveis, pois os mesmos
são um patrimônio representativo para a cultura varginhense e geralmente não
recebem a manutenção adequada por falta de uma orientação correta. Este
seria também um dos projetos de Educação Patrimonial. 8) Foi comunicado
pela arquiteta Danielle a participação dos funcionários do CODEPAC na 4ª
Rodada de ICMS Cultural que será realizada no dia 10 de junho de 2014, na
cidade de Campo Belo. Também foi informado que os dossiês de tombamento
necessitam de revisão. 9) O Conselho ainda aprovou a revisão do regimento
interno para que os suplentes tenham direito a voto na ausência de um
membro efetivo. A Presidente encerrou oficialmente encerrou a reunião às
dezessete horas e trinta minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente
ata, que vai assinada por mim, Cristina Roscoe Vianna, ...............................................,
Bióloga e Professora do CEFET/MG, Campus Varginha 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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