
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo 
127ºReunião do Conselho Deliberativo de Patrimônio Histórico e Cultural CDPHC de Governador 
Valadares/MG 

Local Centro Cultural Nelson Mandela, Rua Afonso Pena, 3269, Centro de GV 

Data/ Horário 07/12/2022 – Período das 09:00 às 12hrs 

Relator Conselheira Ilara Rebeca Duran de Melo 

 

HISTÓRICO/RELATO DE PARTICIPAÇÃO: 

A conselheira Roberta, apresentou o Extrato Demonstrativo do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural - 

FUMPAC, as retiradas e entradas desde janeiro/2022 a novembro/2022. Foi uma solicitação do conselho e principalmente da 

conselheira Sandra. Mas ao meu ver ainda não demonstrou tudo, disse que faltavam informações. Solicitamos que essa 

prestação de contas seja, feitas pelo menos semestralmente. A prróxima pauta é sobre a aprovação do orçamento e confecção 

da Revista PASSATEMPOS. Trata-se de uma revista  

confeccionada a partir do Programa Cultura em Toda Parte. Um programa municipal destinado à área cultural, ou seja, uma 

parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SMCELT e a prefeitura municipal. A autora da 

revista, Aline Ribeiro concorreu um edital e cumpriu todos os quesitos deste. A proposta da SMCELTe é para o ICMS 

Patrimônio Cultural, realize uma espécie de doação financeira, no valor pago à autora da revista, ou seja, R$ 5.000,00 (Cinco 

mil reais), à Prefeitura Municipal de Governador Valadares. Fui contra, pois já existe a verba do edital. Fui a favor de fazer 

uma nova impressão para o pojeto de Educação Patrimonial, pois o material é muito bom. A proposta não foi aprovada. Mais 

uma vez foi cobrado retorno sobre o uso do Espaço da Açucareira para eventos culturais. Roberta como gerente de patrimônio 

da Prefeitura assegurou que todos os alvarás são liberados mediante análise rigorosa. Foi solicitado que todo os pedidos 

fossem de conhecimento do conselho. E por fim a conselheira Sandra pediu rerorno sobre a questão do mobiliário do Juri. A 

gerente de patrimônio não apresentou retorno algum. Roberta apresentou tb alterações na lista dos bens inventariados, 

explicou os motivos e todos aprovaram. Houve um retorno sobre a compra da márquina fotográfica solicitada a muito pelo 

conselho. Retorno negative e solicitamos informações se o conselho não pode comprar o equipamento, já que possui verba 

e o valor é inferior ao teto para licitação. 

 

 
CONCLUSÃO: Pauta cumprida. 
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 Pauta da Reunião Ordinária dia 07 de dezembro de 2022 – 09 ÀS 

11:30HS 

 

 

1) Apresentação do EXTRATO da conta do FUMPAC. 

2) Aprovação do orçamento e confecção da Revista “PASSATEMPOS”: um 

trabalho inspirado na história de Governador Valadares. 

3) Alteração da lista de Inventário 

 

INFORMES GERAIS: 

      

1) Apresentação dos ofícios referentes ao Conjunto Paisagístico Ilha dos Araújos.  

(Operação tapa-buraco) 

2) Eventos para o mês de dezembro no pátio da AÇUCAREIRA, bem tombado 

pelo município. 

3) Resultado do processo de compra da MÁQUINA FOTOGRÁFICA. 

4) Regimento Interno – Cada cadeira deverá trazer as contribuições referentes a 

pontos no Regimento Interno para a primeira reunião do ano de 2023. 

5) Mobiliário do Júri (Resposta) 

 

 



Ata Nº 127 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural - CDPC 1 

de Governador Valadares/MG. Realizada na manhã do dia 07 de dezembro de dois mil 2 

e vinte e dois no Centro Cultural Nelson Mandela, Rua Afonso Pena, nº 3269 - Centro, 3 

nesta cidade, conduzida por Roberta Avelar de Castro - Gerente de Patrimônio Histórico e 4 

Cultural/SMCELT. Estavam presentes as (os) Conselheiras (os): Sandra Nicoli - 5 

representante de Instituição de Ensino Superior (UNIVALE) curso de História; Ilara Rebeca 6 

Duran de Melo - representante dos Arquitetos indicada pelo CAU/MG; Roberta Avelar de 7 

Castro e Jenifer Fernanda Rodrigues Xavier - representantes do órgão Gestor do Sistema 8 

Municipal de Cultura/SMCELT; Maria Stela de Oliveira Gomes e Maria das Mercês Meira 9 

de Alvarenga - representantes da Academia Valadarense de Letras - AVL; Patrícia Santos 10 

Lima - representante da Procuradoria Geral do Município - PGM; Betinna Almeida de Tassis 11 

- representante do setor de Promoções Culturais e Turismo - COMTUR; Elizabete Pereira, 12 

Clores Dias de Andrade Lage e Luciene Timóteo de Oliveira Alves - representantes das Artes 13 

Plásticas, indicados pela Associação de Artistas Plásticos do Vale do Rio Doce; Marianna 14 

França de Jesus - representante de Instituição de Ensino Superior (UNIVALE) curso de 15 

Arquitetura e Urbanismo; Luiz Felipe da Silva Batista - representante da Secretaria 16 

Municipal de Planejamento - SEPLAN; Andreia de Sousa Pinto - representante da Secretaria 17 

Municipal de Educação - SMED. Enfatiza-se que Matheus Durso Neves Caetano e Edgar 18 

Henriques de Oliveira Júnior - representantes de entidades e/ou órgãos que atuam na defesa 19 

do meio ambiente - IBAMA e, Bárbara Aparecida Barbosa - representante da Procuradoria 20 

Geral do Município - PGM, justificaram suas ausências. Ressalta-se que conforme consta no 21 

Regimento Interno, referente ao que compete aos membros do Conselho Deliberativo, é 22 

necessário obedecer às normas regimentais e nesse quesito, é destacado no Art. 10º - Ficará 23 

extinto o mandato do membro que deixar de comparecer, sem justificação, a 03 reuniões 24 

seguidas do Conselho ou a 06 alternadas. Nesse contexto, a cadeira da Câmara Municipal de 25 

Governador Valadares não cumpriu com as normas. Se ausentando, desde a posse, das 26 

reuniões sem justificativa alguma. Nesse sentido, é necessário comunicar oficialmente a 27 

extinção do mandato representando a Câmara Municipal de Governador Valadares no 28 

Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural. Iniciamos nossa reunião com as boas-vindas 29 

aos presentes. Roberta destacou que essa é a última reunião do ano de 2022. Após a fala de 30 

Roberta, Sandra comenta sobre a aprovação ou não da ATA 126. Nesse momento, Sandra já 31 

menciona que realizou a retirada de uma afirmação inconsistente contida nas linhas 85 e 32 

86. Após essa fala, Sandra faz a leitura dessas linhas. Assim, foi perguntado aos membros 33 

presentes se, após a leitura realizada por cada um, a ATA 126 está aprovada. Todos presentes 34 

foram unânimes em afirmar que a referida ATA está APROVADA. A partir da aprovação, 35 



Roberta apresenta a pauta a ser discutida durante a reunião, sendo: PAUTA: 1) Apresentação 36 

do EXTRATO da conta do FUMPAC; 2) Aprovação do orçamento e confecção da Revista 37 

“PASSATEMPOS”: um trabalho inspirado na história de Governador Valadares; 3) Alteração 38 

da lista de Inventário - 2022. INFORMES GERAIS: 1) Apresentação dos ofícios referentes 39 

ao Conjunto Paisagístico Ilha dos Araújos; 2) Eventos para o mês de dezembro no pátio da 40 

AÇUCAREIRA, bem tombado pelo município; 3) Resultado do processo de compra da 41 

Máquina Fotográfica; 4) Regimento Interno - cada cadeira deverá trazer as contribuições 42 

referentes a pontos no Regimento Interno para a primeira reunião do ano de 2023; 43 

Mobiliário do Júri (resposta). Sendo assim, iniciamos os trabalhos do dia. Então a primeira 44 

pauta é abordada por Roberta, a qual comenta que a partir de diversas cobranças feitas, 45 

principalmente pela Sandra, irá apresentar o Extrato Demonstrativo do Fundo Municipal de 46 

Proteção ao Patrimônio Cultural - FUMPAC. Assim, foi apresentado, de forma detalhada, as 47 

retiradas e entradas desde janeiro/2022 a novembro/2022. Destaca-se que em janeiro o 48 

valor em conta era de: R$ 370.101,74 (Trezentos e setenta mil cento e um reais e setenta e 49 

quatro centavos) e em novembro, o valor era de R$ 469.733,85 (Quatrocentos e sessenta e 50 

nove mil setecentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos). Ressalta-se que foi 51 

retirado, em janeiro de 2022, o valor total de setenta e um mil cento e sessenta reais 52 

(R$71.160,00). Conforme aprovado em ATA Nº 117 (julho de 2021), o valor a ser retirado do 53 

Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural - FUMPAC seria de trinta e um mil 54 

cento e sessenta reais (31.160,00 R$). No entanto, houve um equívoco em relação ao valor 55 

retirado, totalizando em setenta e um mil cento e sessenta reais (R$71.160,00) retirado do 56 

FUMPAC. Afirma-se que tal valor foi investido no desenvolvimento do projeto que tem 57 

beneficiado o turismo e a cultura no município de Governador Valadares. A partir da 58 

demonstração do extrato, houveram questionamentos referentes aos valores retirados. 59 

Também foi sugerido realizar oficinas e ações patrimoniais para evidenciar os bens culturais 60 

protegidos do município e incentivar o recebimento de ICMS Patrimônio Cultural. Para 61 

finalizar a pauta, após intensas discussões e conversas paralelas, ficou deliberado que, a 62 

partir de 2023, deverá ser apresentado, ao Conselho do Patrimônio Cultural, o Extrato 63 

Demonstrativo do FUMPAC duas vezes ao ano. Nos direcionamos para a segunda pauta, a 64 

qual versa sobre a aprovação do orçamento e confecção da Revista PASSATEMPOS. Nessa 65 

discussão, Roberta transfere a palavra para a Jenifer Fernanda que apresentou a revista 66 

inspirada na história do município de Governador Valadares. A referida revista foi 67 

confeccionada a partir do Programa Cultura em Toda Parte. Um programa municipal 68 

destinado à área cultural, ou seja, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura, 69 

Esporte, Lazer e Turismo - SMCELT e a prefeitura municipal.  A autora da revista, Aline 70 



Ribeiro concorreu um edital e cumpriu todos os quesitos deste. Após a impressão do 71 

material, 150 exemplares, 50 foram entregues à SMCELT para apreciação e distribuição. 72 

Então, a proposta da SMCELT é que, como o Conselho Deliberativo dispõe de uma verba 73 

considerável, e não realizou durante o ano de 2022, pagamentos referentes a ações 74 

patrimoniais podendo ser revertido em pontuação para o ICMS Patrimônio Cultural, realize 75 

uma espécie de doação financeira, no valor pago à autora da revista, ou seja, R$ 5.000,00 76 

(Cinco mil reais), à Prefeitura Municipal de Governador Valadares. Assim sendo, esse 77 

pagamento auxiliaria na pontuação para constar no ICMS do próximo ano. Nesse momento 78 

houve uma grande discussão e conversas compartilhadas entre os membros presentes. A 79 

discussão foi longa e com posicionamentos fortes, dentre eles destaca-se o de Ilara, Patrícia, 80 

Stela e Sandra. Ilara argumenta que não tem o que questionar em relação a relevância do 81 

trabalho. E que também é a favor de firmar uma parceria com a autora e imprimir mais 82 

exemplares para distribuição, mas fazer essa espécie de doação para a prefeitura não 83 

concorda. Patrícia menciona que é algo delicado, pois foi cumprido todos os quesitos do 84 

edital e que este não possui parceria com o Conselho Deliberativo. Para realizar algo dessa 85 

maneira, é fundamental todo um cuidado, antecedência e principalmente uma análise 86 

jurídica. Stela corrobora com as argumentações e se posiciona contrária a esse tipo de 87 

repasse. Sandra demonstra sua preocupação em relação a legalidade dessa ação. Segundo 88 

ela, dinheiro público não é tão simples para realizar repasses rápidos e tão minuciosos. E 89 

nessa demanda, é fundamental fazer uma verificação nas informações do edital, consultar a 90 

Assessoria Técnica de Patrimônio Cultural e, a área jurídica deve emitir um parecer sobre a 91 

legalidade do repasse. A partir das argumentações e questionamentos, foi indicado que 92 

Jenifer Fernanda faça uma verificação, enquanto diretora do Departamento de 93 

Cultura/SMCELT, nas informações contidas no referido edital e consulte na área jurídica da 94 

prefeitura sobre o trâmite/legalidade do repasse. Roberta também irá verificar com a 95 

Assessoria Técnica de Patrimônio Cultural, responsável pelas demandas do município, 96 

dúvidas quanto ao repasse e a pontuação no ICMS. Para finalizar essa tensa e intensa 97 

discussão, mediante os questionamentos e dúvidas não respondidas, não foi deliberado 98 

nenhuma decisão referente a pauta em discussão, ou seja, aprovação do orçamento e 99 

confecção da Revista PASSATEMPOS. Ainda alterados devido a proposta apresentada, nos 100 

direcionamos para a terceira e última pauta a ser discutida. Sendo esta sobre a alteração na 101 

lista de Inventário. Roberta aborda sobre a alteração necessária a realizar, visto que teve um 102 

equívoco ao indicar os Antigos Pilares do Pontilhão Ferroviário, pois em 2021, foi 103 

inventariado o Conjunto Paisagístico denominado Ponte Férrea do Pontilhão de 104 

Derribadinha. Nesse sentido, os referidos pilares já se encontram protegidos dentro desse 105 



conjunto paisagístico. Roberta fez um resumo das orientações enviadas pela empresa de 106 

consultoria que presta serviços ao município. Assim sendo, enfatiza-se que foi apresentado 107 

o trabalho do Quadro 2A - IPAC do exercício 2024 para apreciação de todos conselheiros, 108 

ficando aprovadas a execução das seguintes fichas de inventário: Praça Padre Sady 109 

Rabelo - Brejaubinha, Casarão Histórico - Brejaubinha, Antiga Igreja Católica de 110 

São João Batista - Derribadinha, Antigos Pilares do Pontilhão Ferroviário - 111 

Derribadinha, Saber-Fazer das doceiras - Córregos dos Melquíades; Feiras Livres - 112 

Praça dos Pioneiros e Mercado Municipal, e o Arquivo/Acervo do Jornal Diário do Rio 113 

Doce - DRD. Destaca-se que algumas indicações constam na área 2. As que não pertencem 114 

a essa área, foram indicadas devido sua importância histórica e cultural para todo o 115 

município. Também ficou decidido que a divulgação dos bens inventariados será realizada 116 

através da publicação da lista de bens protegidos até o ano 2022 na página oficial (site) e nas 117 

redes sociais da Prefeitura Municipal de Governador Valadares/MG. É fundamental 118 

salientar que, no Exercício 2023, foi executada a ficha de inventário denominada “Ponte 119 

Férrea do Pontilhão de Derribadinha”, na categoria “Conjuntos Paisagísticos”, incluindo os 120 

pilares de pedra localizados na extensão do Rio Doce. Dessa forma, a Assessoria Técnica, 121 

recomendou que seja avaliada pelo Conselho Deliberativo a relevância da execução da ficha 122 

de inventário dos “Antigos Pilares do Pontilhão Ferroviário - Derribadinha”, pois se tratam 123 

dos mesmos bens descritos na ficha de inventário do ano passado (2021), uma vez que os 124 

mesmos já se encontram protegidos pela ficha executada no referido ano. A partir dessa 125 

explicação, os membros do Conselho Deliberativo compreenderam, de fato, a abrangência 126 

da proteção do Conjunto Paisagístico. Assim sendo, a partir dessa análise, a opção por uma 127 

outra indicação surgiu imediatamente. Lembrando que a nova opção surgiu a partir da 128 

sugestão da conselheira Sandra na reunião de julho de 2022. Sendo esta sugestão muito bem 129 

acolhida por Betinna e demais conselheiros. Nesse sentido, Betinna tece elogios e apresenta 130 

um pouco do reconhecido ceramista Sebastião Pimenta e o modo de fazer cerâmicas. 131 

Betinna afirma que Sebastião Pimenta é um dos ceramistas mais importantes do Brasil e, 132 

Sandra acrescenta argumentando que todo esse reconhecimento e o modo de fazer cerâmica 133 

evidencia o município de Governador Valadares e região. A partir das argumentações e 134 

relatos, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural determinou a alteração da lista de 135 

inventário para o recorrente ano. Sendo então, os seguintes itens a compor a referida lista: 136 

Praça Padre Sady Rabelo - Brejaubinha, Casarão Histórico - Brejaubinha, Antiga 137 

Igreja Católica de São João Batista - Derribadinha, Saber-Fazer das doceiras - 138 

Córregos dos Melquíades; Feiras Livres - Praça dos Pioneiros e Mercado Municipal, 139 

Arquivo/Acervo do Jornal Diário do Rio Doce - DRD, Modo de Fazer cerâmica 140 



do artista/ceramista Sebastião Pimenta. Nesse contexto, finalizamos as discussões das 141 

pautas em questão. Roberta direcionou a atenção para os informes gerais. Sendo o primeiro 142 

sobre a apresentação dos ofícios referentes ao Conjunto Paisagístico Ilha dos Araújos, 143 

protegido a nível municipal. Roberta mencionou que através da Câmara Municipal de 144 

Governador Valadares, a SMCELT recebeu um ofício, elaborado pelo vereador Cézar 145 

Ribeiro, solicitando explicações referente as modificações realizadas a partir de uma 146 

operação tapa buracos no referido Conjunto Paisagístico. Destaca-se que as modificações 147 

alteraram a harmonização do ambiente e foram realizadas sem o conhecimento e 148 

consentimento do Conselho Deliberativo. Roberta leu partes do referido ofício e também 149 

apresentou a resposta da SMCELT. Houve questionamentos e discussões sobre a referida 150 

modificação realizada, a qual não se preocupou com o local protegido e pouco menos com a 151 

relevância e importância que a orla/calçadão, composta por pedras portuguesas, possui 152 

enquanto patrimônio cultural protegido. Nesse sentido, o referido conselho, fez a seguinte 153 

deliberação: é necessário e urgente elaborar uma notificação questionando a Secretaria 154 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SMOSU, a respeito das providências referentes ao 155 

bem inventariado denominado Conjunto Paisagístico Ilha dos Araújos. Todos os 156 

conselheiros presentes comentaram da importância e quão, a referida orla/calçadão, é 157 

bonita e visitada por moradores e turistas. Nesse sentido, é fundamental a preservação e 158 

manutenção com as pedras originais, ou seja, as pedras portuguesas tão bonitas, históricas 159 

e recomendáveis para o ambiente natural e sustentável. Destaca-se que foi sugerido pedir 160 

um prazo para resposta referente as providências a serem executadas. Assim sendo, nos 161 

direcionamos para o segundo informe, sendo esse sobre os eventos que serão realizados no 162 

mês de dezembro no pátio da AÇUCAREIRA, bem tombado a nível municipal. Roberta 163 

menciona que como sugerido na reunião anterior, irá demonstrar sobre os eventos que 164 

ocorrerão no bem tombado denominado Açucareira. Roberta comenta que no meado do mês 165 

de dezembro acontecerá, no pátio do referido bem tombado, as gravações da Segunda 166 

Temporada da Websérie Prisioneiros do Sol. Roberta ressalta que foi cumprido todos os 167 

quesitos referentes a realização de eventos em um bem tombado, no caso, na Açucareira. 168 

Alguns membros presentes comentaram sobre a Websérie e teceram elogios. Assim, nos 169 

direcionamos para o terceiro informe, sendo referente ao resultado do processo de compra 170 

da Máquina Fotográfica. Destaca-se que esse instrumento de trabalho foi solicitado na 171 

última reunião do ano de 2021, visto sua importância para o trabalho de campo. Roberta 172 

comentou que o processo para aquisição da máquina fotográfica passou por todos os 173 

trâmites, sendo que ocorreu dois processos licitatórios e não houve comparecimento dos 174 

licitantes, ou seja, sessão deserta. Nesse contexto, está aguardando a segunda sessão da 175 



licitação. Assim, o processo continua em andamento. Enfatiza-se que algumas 176 

sugestões/indicações para realizar as compras de forma direta foram apresentadas por 177 

algumas conselheiras. Nesse sentido, Roberta irá verificar a possibilidade de realizar a 178 

referida compra de forma direta. No que tange ao quarto informe, Roberta e Sandra 179 

ressaltaram a importância da leitura minuciosa que cada cadeira deverá realizar e trazer as 180 

contribuições para serem analisadas e inseridas na atualização do Regimento Interno 181 

pertencente ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural. Sandra enfatizou a relevância 182 

em atualizar o referido regimento para a continuação dos trabalhos do Conselho 183 

Deliberativo e que, uma leitura interdisciplinar muito irá contribuir para um regimento mais 184 

incorporado e que abrange diversas dimensões. Por fim, Roberta e Sandra reforçou que 185 

essas contribuições deverão ser apresentadas na primeira reunião do ano de 2023, ou seja, 186 

em fevereiro. Nos direcionando para o fim da reunião, o quinto informe abordou sobre o 187 

moroso assunto Mobiliário do Júri. Sandra, mais uma vez, realça a cobrança da 188 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale em relação a uma resposta mais precisa referente 189 

a entrega e recebimento da mobília pela referida universidade. Destaca-se que tal insistência 190 

em uma resposta oficial, se deve ao fato de que a proposta, em receber a referida mobília, 191 

feita à Univale, ocorreu em agosto de 2020. Nesse contexto, até o momento, não se tem uma 192 

resposta definitiva e precisa. Após as discussões referente a esse bem tombado, a nível 193 

municipal, denominado Antigo Mobiliário da Sala do Tribunal do Júri, foi deliberado a 194 

elaboração de um novo ofício reiterando o Ofício SISDOC 336069 e, encaminhar ao Fórum 195 

da Comarca de Governador Valadares, concedendo o prazo de 30 dias para resposta oficial. 196 

E para realmente finalizarmos a última reunião do ano de 2022, Roberta apresentou o 197 

calendário das reuniões em 2023 e todos aprovaram. Nesse sentido, atendeu a solicitação 198 

da última reunião de transferir as reuniões da quarta-feira para a sexta-feira. Segue 199 

demonstração das datas das reuniões em 2023: 10/02/2023; 14/04/2023; 16/06/2023; 200 

18/08/2023; 20/10/2023 e 08/12/2023 - Reuniões Ordinárias. Assim sendo, finalizamos a 201 

última reunião do ano de 2022. Observações: Enfatiza-se que houve a saída de conselheiros 202 

durante a reunião. Segue os nomes e momentos de retiradas: Luciene saiu na discussão da 203 

segunda pauta; Clores se retirou no segundo item dos informes gerais e, Maria das Mercês 204 

teve que se ausentar a partir do quinto item dos informes. Não havendo mais nada a tratar, 205 

Roberta Avelar de Castro presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio 206 

Cultural/CDPC, deu por encerrada à seção. Eu, Sandra Nicoli, lavrei a presente Ata, que após 207 

lida e aprovada será assinada pelos presentes. Governador Valadares, 07 de 208 

Dezembro de 2022.  209 
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