
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo 
128ºReunião 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 10/02/2023 – Período das 09:00 às 12hrs 

Relator Conselheira Ilara Rebeca Duran de Melo 

 

HISTÓRICO/RELATO DE PARTICIPAÇÃO: 

Para finalizarmos a discussão sobre a pauta de impugnação do Tombamento da Trilha da Santa, a gerente de Patrimônio e 

presidente do Conselho , a conselheira Roberta apresentou o Engenheiro responsável pelo processo que é citado na 

impugnação, dos proprietários do terreno, onde é proposta a nova trilha para acesso ao pico do Ibituruna, a Tilha da Santa. 

Depois de longas discussões e indagações de alguns conselheiros, grande número questionamentos meus, ficou acordado 

por acatamos a impugnação do processo e foi solicitado outros documentos que comprovem propriedade dos terrenos, 

georreferenciamento da área em questão, entre outros, para que possamos nos munir de informações para que de fato 

possamos avaliar a possibilidade de tombamento da trilha. Até que isso aconteça o processo está em suspensão. Sobre o 

item de pauta,  Projeto reparo Antiga Cadeia Pública – Preservação da Fachada e do Painel Cubista, tombados pelo município, 

foi apresentado pela Roberta e a proposta é de auxilio financeiro para reforma do telhado do edifício. Fui contra, uma vez que 

é responsabilidade da Prefeitura que utiliza a edificação para biblioteca pública e algumas secretarias. Alguns conselheiros 

me acompanharam no posicionamento e a Roberta ficou de trazer na próxima reunião a pessoa responsável pelo estudo de 

reforma para nos dar maiores informações. A conselheira comunicou também que ela e sua assessora irão fazer visitas 

tecnicas na empresa responsável pelo restauro da primeira planta da cidade, a empresa responsável pelo restauro da Maria 

fumaça pra questão de pontuação também no ICMS. 

 

 
CONCLUSÃO: A Pauta não foi cumprida na sua totalidade, ficando a questão da Revisão do Regimento para uma 
reunião extraordinária à ser marcada ainda no mês de março. 
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 Pauta da Reunião Ordinária dia 10 de fevereiro de 2023 – 09 ÀS 

11:30HS 

 

 

1) Continuação da Impugnação da Trilha da Santa – Pica da Ibituruna 

2) Projeto reparo Antiga Cadeia Pública – Preservação da Fachada e do Painel 

Cubista, tombados pelo município. 

3) Análise e restruturação do Regimento Interno do Alteração da lista de Inventário 

4) Indicações/Sugestões de proteção. 

5) Comunicação e observações do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural. 

 

INFORMES GERAIS: 

     

1) Visita técnica à Belo Horizonte – Com fins de pontuação para o ICMS. 

2) Pedido de análise aos representantes no conselho ao órgão SEPLAN para 

definição do local onde ficará a Maria Fumaça após o restauro – visita do 

restaurador à Maria Fumaça. Orçamento do tapume para cercamento do local. 

 


