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levantados os problemas recorrentes que vemos pela falta de acompanhamento da Secretaria de Cultura. Apresentei a 

parceria pela doação da UNIVALE do livro de Patrimônio histórico que foi doado à Prefeitura para ações de Educação 

Patrimonial. A conselheira Roberta, defendeu a proposta do Museu Itinerante, para a valorização do Patrimônio da cidade. 

Houveram também sugestões de bens a serem inventariados. 

  Pauta da Reunião Ordinária dia 13 de julho de 2022 – 09 ÀS 11:30HS 

1)  Maria Fumaça: Apresentação do projeto arquitetônico e resultado da reunião com a empresa de restauro 

“GRUPO OFICINA DE RESTAURO” para definir o restauro do bem tombado MARIA FUMAÇA. 
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2) Suporte para Bens Inventariados (MUSEU) 

3) Mobiliário do Júri - Sandra 

4) Livro Patrimônio Histórico (parceria UNIVALE) Ilara 
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Ata Nº 124 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural - CDPC 1 

de Governador Valadares/MG. Realizada na manhã do dia 13 de julho de dois mil e vinte 2 

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

cidade, conduzida por Stéfano Couri de Carvalho - presidente do conselho e representante 4 

do setor de promoções culturais e turismo. Estavam presentes as (os) Conselheiras (os): 5 

Sandra Nicoli - representante de Instituição de Ensino Superior (UNIVALE) curso de 6 

História; Stéfano Couri de Carvalho - representante do setor de promoções culturais e 7 

turismo; Roberta Avelar de Castro - Gerente de Patrimônio Histórico e Cultural/SMCELT; 8 

Maria Stela de Oliveira Gomes - representante da Academia Valadarense de Letras; Patrícia 9 

Souza Lima - representante da Procuradoria Geral do Município - PGM; Matheus Durso 10 

Neves Caetano - representante de entidades e/ou órgãos que atuam na defesa do meio 11 

ambiente - IBAMA; Elizabete Pereira - representante das Artes Plásticas, indicada pela 12 

Associação de Artistas Plásticos do Vale do Rio Doce; Marianna França de Jesus e Filipe 13 

Carvalho Duarte - representante de Instituição de Ensino Superior (UNIVALE) curso de 14 

Arquitetura e Urbanismo; Mayke Douglas Martins de Souza - representante da Secretaria 15 

Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo/SMCELT. Ressalta-se que Isabela Xavier 16 

dos Santos - Agente de Administração da Gerência de Patrimônio Histórico e 17 

Cultural/SMCELT, esteve presente na reunião, na condição de ouvinte. Destaca-se que Ilara 18 

Rebeca Duran de Melo e Maria Edwiges Sobreira Leal - representantes dos Arquitetos 19 

indicadas pelo CAU/MG; Luciene Timóteo de Oliveira Alves - representante das Artes 20 

Plásticas, indicada pela Associação de Artistas Plásticos do Vale do Rio Doce e, Fernanda 21 

Camargo Ferreira - representante da Secretaria Municipal de Planejamento justificaram 22 

suas ausências na referida reunião. Para iniciarmos nossa última reunião da vigência de 23 

2020-2022, Stéfano deu as boas-vindas aos presentes e solicitou um momento de oração 24 

para agradecer aos trabalhos realizados durante a vigência. Após este momento, Stéfano 25 

também destacou a importância do referido conselho para a história do município de 26 

Governador Valadares/MG. Logo em seguida, Stéfano e Sandra mencionaram sobre a leitura 27 

e aprovação das Atas de Nº 122 (reunião ordinária) e Nº 123 (reunião extraordinária). Nesse 28 

contexto, Stéfano, como presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural, 29 

solicita a aprovação das Atas Nº 122 e Nº 123. Todas e todos presentes disseram SIM a 30 

aprovação das referidas Atas. Sendo assim, as Atas Nº 122 e Nº 123 foram APROVADAS. 31 

Após essa demanda, Roberta apresenta a pauta a ser discutida na referida reunião. Sendo: 32 

1) Maria Fumaça: Apresentação do projeto arquitetônico e resultado da reunião com a 33 

empresa de restauro “GRUPO OFICINA DE RESTAURO” para definir o restauro do bem 34 

tombado MARIA FUMAÇA; 2) Suporte para Bens Inventariados (MUSEU); 3) Antigo 35 



Mobiliário da Sala do Tribunal do Júri - Solicitação de cancelamento de tombamento; 4) 36 

Livro sobre Patrimônio Cultural e Histórico (parceria UNIVALE); 5) Sugestões para 37 

proteção - Inventário e; 6) Museu Itinerante dos Patrimônios Históricos. Após a 38 

apresentação da pauta, Roberta menciona que a primeira pauta seria apresentada por Kevin 39 

e Marcolino (Diretor do Departamento de Cultura), porém ambos não puderam comparecer 40 

à reunião. Assim, foi indicado para que a referida pauta seja discutida na próxima reunião. 41 

Nesse ponto, Sandra expõe que então a discussão dessa pauta será realizada pela próxima 42 

vigência e lembrou que provavelmente alguns representantes continuarão e outros não. 43 

Assim, todo o contexto pertinente a questão do projeto arquitetônico e restauro da 44 

Locomotiva Maria Fumaça deverá ser exposto aos representantes da vigência 2022-2024. 45 

Como foi cancelada e justificada a primeira pauta, seguimos para a segunda pauta na qual 46 

discutiu-se sobre a necessidade de suporte para Bens Inventariados localizados no Museu 47 

da Cidade. Roberta expôs como estão dispostos os bens inventariados no museu e 48 

demonstrou a necessidade de providenciar suporte para melhor acomodação dos bens. 49 

Nesse sentido, compartilhou alguns exemplos de desenhos. Nesse ponto, alguns membros 50 

presentes indicaram verificar de forma minuciosa os detalhes para a obtenção de um suporte 51 

que abarque toda a necessidade e também seja de permanência a longo prazo. Marianna e 52 

Filipe ressaltaram e enfatizaram questões arquitetônicas, tais como iluminação e manuseio, 53 

além de ser necessário e fundamental uma comparação e observação técnica. A aprovação 54 

referente a essa pauta foi de dar continuidade aos estudos e análises referente ao suporte 55 

para os bens inventariados guardados no Museu da Cidade. Para agilizar a reunião, foi 56 

sugerido fazer uma inversão nas pautas. Assim, a próxima pauta a ser discutida foi a sexta, 57 

a qual versou sobre Museu Itinerante dos Patrimônios Históricos. Após a apresentação da 58 

Roberta, destacando a necessidade de se ter um museu itinerante que demonstre os bens 59 

protegidos, observou-se que essa demanda é importante para o conhecimento tanto da 60 

história quanto dos bens protegidos. Assim, nesse momento diversas falas foram expostas, 61 

dentre elas destaca-se a de Filipe, o qual enfatizou a importância de trabalhos que abordem 62 

o Patrimônio Cultural em suas diversas nuances. Também compartilhou que é interessante 63 

e fundamental o conhecimento dentro das Instituições de Ensino Superior no que tange a 64 

história, cultura, memória e identidade de Governador Valadares. A partir das palavras de 65 

Filipe, os membros presentes também evidenciaram sobre o correto acesso à informação e 66 

patrimônio cultural. Por fim, Roberta demonstrou sobre a participação do conselho, em uma 67 

Roda de Conversa Patrimonial, na Festa das Flores, sendo esta, mais uma ação patrimonial 68 

desenvolvida pelo grupo de Educação Patrimonial pertencente ao Conselho Deliberativo do 69 

Patrimônio Cultural. No que tange à deliberação da referida pauta em discussão, foi 70 



solicitado que posteriormente a verificação da possibilidade de execução, seja apresentada 71 

informações em uma reunião para apreciação das conselheiras e conselheiros. Dando 72 

continuidade às discussões, seguimos para a terceira pauta, sendo está também invertida. A 73 

discussão versou sobre a produção de um livro que aborda a temática do Patrimônio Cultural 74 

de Governador Valadares. O referente livro foi produzido por docentes da Universidade Vale 75 

do Rio Doce - Univale, os quais demostraram interesse em firmar parceria com o Conselho 76 

Deliberativo do Patrimônio Cultural para uma eventual impressão e distribuição no 77 

município. Proporcionando assim, ações patrimoniais em diversos ambientes educativos de 78 

Governador Valadares para aprimoramento do conhecimento patrimonial da sociedade 79 

valadarense. Após a exposição dessa pauta realizada por Sandra e Mariana, Stela fez alguns 80 

questionamentos e afirmações referente a produção, impressão e publicação. Nesse ponto, 81 

Marianna argumentou que é sabido, pelos docentes da Univale, as questões que permeiam 82 

essas demandas de produção e publicação de obras científicas. Roberta também falou sobre 83 

a necessidade de aprovar uma Ata para essa demanda. Assim, irá verificar se será utilizada 84 

a Ata pertencente ao SECON ou o conselho deverá produzir uma. Após as discussões, os 85 

membros presentes aprovaram a parceria entre o Conselho Deliberativo do Patrimônio 86 

Cultural e a Universidade Vale do Rio Doce - Univale. Também houve a aprovação, para 87 

impressão do referido livro, a partir do orçamento disponibilizado pelo conselho. Assim, 88 

todas e todos presentes APROVARAM o orçamento para a impressão do livro intitulado 89 

Patrimônio Cultural no valor de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Enfatiza-se que esse 90 

orçamento será retirado do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural - 91 

FUMPAC. Seguindo as discussões do dia, retornamos para aquela que seria a terceira pauta. 92 

Nesse momento, Sandra solicitou atenção e compreensão de todas e todos presentes no 93 

sentido de num primeiro momento somente assistir a uma apresentação sobre o contexto, 94 

numa linha do tempo, a partir de 2018, referente ao Antigo Mobiliário da Sala do Tribunal 95 

do Júri. Tal atenção se deve principalmente a necessidade de deliberar a solicitação de 96 

cancelamento do tombamento ou não. Sandra evidenciou que para a tomada de decisão será 97 

necessário compreender o contexto e definir uma deliberação pautada em argumentos e 98 

documentos sobre o descaso e descuido para com o bem tombado denominado Antigo 99 

Mobiliário da Sala do Tribunal do Júri. Nesse momento, Sandra expõe, em slides, a linha do 100 

tempo elaborada por ela a partir dos documentos existentes. Destaca-se que além dos 101 

documentos, foi demonstrado também fotografias da mobília. Assim, segue o conteúdo 102 

descrito na apresentação: Antigo Mobiliário da Sala do Tribunal do Júri - Bem Cultural 103 

Tombado a nível municipal em 2003. Solicitação de Cancelamento de Tombamento. 104 

Pergunta crucial: Vamos DELIBERAR ou apenas CONSENTIR? A apresentação não será 105 



uma proposta como informação. E sim, a necessidade de DELIBERAÇÃO. Não ficar somente 106 

nas discussões. Linha do Tempo para contextualização. 2018: Deliberação de aprovação 107 

pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Governador Valadares/MG para 108 

realizar o restauro na mobília do Antigo Mobiliário da Sala do Tribunal do Júri. 2019: 109 

Notificação ao Fórum da Comarca de Governador Valadares sobre a indicação de restauro 110 

deliberada pelo Conselho. 2019: Resposta à notificação mencionando que devido ao 111 

recebimento de um novo mobiliário para a Sala do Tribunal do Júri, os móveis 112 

antigos/tombados foram removidos e se encontram guardados no prédio do Arquivo Geral 113 

da Comarca. Não houve comunicação ao Conselho referente a transferência - visto que é um 114 

bom tombado. 2019: Contra resposta à notificação mencionada anteriormente. Nessa nova 115 

notificação dentre tantas informações referentes a legislação do Patrimônio Cultural, foi 116 

enfatizado a necessidade de realizar o restauro e que após esse trabalho, o referido bem 117 

cultural tombado e restaurado, deveria retornar ao local original conforme deliberado pelas 118 

conselheiras e conselheiros. Tal deliberação está amparada pela legislação do Patrimônio 119 

Cultural. Após o envio desse último Ofício no começo de 2019, iniciou-se as muitas 120 

tentativas em fazer uma visita in loco para verificação, pelo Conselho Deliberativo, da real 121 

situação do bem cultural tombado denominado Antigo Mobiliário da Sala do Tribunal do 122 

Júri. Destaca-se que bem cultural protegido, nesse caso específico, tombado, deve estar 123 

acessível a população em geral. Somente em maio de 2020 é que se conseguiu a desejada 124 

visita e ainda acompanhada por um responsável pelo local. Segue informações sobre a 125 

visitação:  “Aos vinte e seis (26) de maio do ano de 2020, no horário das 14 horas, uma 126 

comissão formada por membros do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de 127 

Governador Valadares, se fizeram presentes em frente ao local determinado, sendo: o 128 

presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural Stéfano Couri, a vice secretária 129 

do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural e representante da Universidade Vale do 130 

Rio Doce, a  historiadora Sandra Nicoli, a Gerente de Patrimônio Histórico Roberta Avelar 131 

de Castro vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer - SMCEL, o arquiteto 132 

e urbanista Mayke Douglas Martins de Souza também vinculado à Secretaria Municipal de 133 

Cultura, Esporte e Lazer - SMCEL, para enfim realizarem uma visita técnica ao Bem Móvel 134 

Tombado, em 2003, denominado Antigo Mobiliário da Sala do Tribunal do Júri que se 135 

encontra atualmente no Arquivo Geral do Fórum da Comarca de Governador 136 

Valadares/MG, localizado à Rua Afonso Pena, nº 3643 - Centro B”.  RELATÓRIO DE VISITA 137 

TÉCNICA, 2020. Logo após a visitação, houve a elaboração do Relatório de Visita Técnica - 138 

NOTA TÉCNICA Nº 01/2020. Com uma descrição bem detalhada e amparada pela 139 

legislação do Patrimônio Cultural. A referida Nota Técnica foi apresentada ao Conselho 140 



Deliberativo. Não visualizando nenhuma resolução diante do contexto de descuido e descaso 141 

para com o bem cultural tombado, em uma das reuniões ordinárias (agosto de 2020), 142 

sugeriu-se, mais uma vez, realizar o cancelamento de tombamento. Tal sugestão foi de uma 143 

forma dolorosa, pois não é prazeroso realizar tal tarefa para um Conselho de Patrimônio 144 

Cultural. Nesse sentido, houve a opção final de aguardar um pouco e conversar com a 145 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale, demonstrando o contexto e a preocupação para 146 

com o bem cultural tombado. Imediatamente, após um dia da realização da referida reunião 147 

e conversa informal com a Univale, foi comunicado à Gerência de Patrimônio Histórico e 148 

Cultural da SMCELT de que a referida universidade - Instituição de Ensino Superior do 149 

local, ficou triste com a real situação de uma mobília tão preciosa estar em uma situação 150 

deplorável, que imediatamente aceitaria ficar com a guarda do referido bem cultural 151 

tombado e que, não só guardaria mas iria fazer utilização para atividades acadêmicas 152 

“Simulação do Tribunal do Júri” - Campus I (MIT), além, claro, de aceitar a visitação do 153 

público em geral, visto que um bem tombado deve ser acessível à população em geral. Após 154 

esse comunicado, nada foi realizado de concreto, além dos insistentes questionamentos da 155 

Maria Edwiges e Sandra. Destaca-se que em novembro, quando as referidas conselheiras 156 

foram incisivas sobre a preservação, salvaguarda e proteção do mobiliário tombado, a 157 

resposta é de que era preciso aguardar o período eleitoral. Enfatiza-se que além da Maria 158 

Edwiges e Sandra, Roberta também se esforçou em relação a conseguir alguma conversa 159 

com os responsáveis pelo Fórum da Comarca de Governador Valadares através de alguns 160 

conselheiros e diretores do Departamento de Cultura/SMCELT. Mas nenhuma ação 161 

concreta foi efetivada de fato. Assim, no decorrer do ano de 2021 e nesses seis meses de 162 

2022, não houve deliberações referentes ao bem cultural tombado que requer primordial 163 

atenção das Conselheiras e Conselheiros. Apesar das informações, insistências e 164 

questionamentos da conselheira Sandra. Após essa contextualização breve, mas numa linha 165 

temporal, é necessário e urgente DELIBERAR uma decisão do Conselho Deliberativo do 166 

Patrimônio Cultural frente a esse descaso e desrespeito para com o bem cultural tombado 167 

em 2003 denominado Antigo Mobiliário da Sala do Tribunal do Júri. Segue a legislação 168 

municipal referente ao Cancelamento de Tombamento: LEI Nº 4.646, DE 02 DE 169 

AGOSTO DE 1999. Art. 4º.  As coisas tombadas não poderão ser destruídas, demolidas ou 170 

mutiladas, nem, sem prévia e expressa autorização especial da Prefeitura Municipal, ser 171 

reparadas, pintadas ou restauradas. Art. 5º. Sem prévia autorização da Prefeitura Municipal, 172 

não se poderá, na vizinhança da coisa tombada fazer edificação que lhe impeça ou reduza a 173 

visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes sob pena de ser mandada destruir a obra 174 

irregular ou retirar o objeto. Art. 8º. O cancelamento do tombamento dependerá de decisão 175 



do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município e de homologação do Chefe 176 

do Executivo. Art. 9º. De conformidade com o artigo 192 da Lei Orgânica Municipal, fica 177 

criado o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município, que se constituirá 178 

como órgão de normatização, consulta e deliberação do Poder Executivo, devendo 179 

desenvolver as seguintes atribuições: IX - Opinar sobre o cancelamento do tombamento; XII 180 

- Conhecer a transferência de bens tombados de propriedade particular, bem como o 181 

deslocamento de bens protegidos, no prazo legal; XIII - Conhecer a transferência de bem 182 

público tombado a outra entidade de direito público; XIV - Conhecer o extravio ou a 183 

subtração criminosa de qualquer bem tombado; XV - Conceder autorização prévia, quando 184 

necessária para pintura, restauração ou outras intervenções em bem público tombado; XVII 185 

- Exercer vigilância permanente sobre os bens tombados, podendo inspecioná-los, quando 186 

julgar conveniente; XXV - Denunciar aos órgãos públicos competentes, para as devidas 187 

providências as irregularidades praticadas contra o patrimônio cultural; REGIMENTO DO 188 

CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE 189 

GOVERNADOR VALADARES - MG. CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES; IX - Opinar 190 

sobre o cancelamento do tombamento; XVII - Exercer vigilância permanente sobre os Bens 191 

tombados, podendo inspecioná-los quando julgar conveniente; XXV - Denunciar aos órgãos 192 

públicos competentes, para as devidas providências, as irregularidades praticadas contra o 193 

patrimônio cultural. Pergunta crucial: Vamos DELIBERAR ou apenas CONSENTIR? 194 

Seremos OMISSOS e NEGLIGENTES?. Após a extensa apresentação dentro de uma 195 

contextualização pautada em argumentos e documentos, Sandra e Stéfano enfatizaram 196 

algumas afirmações diante da demanda referente ao bem cultural tombado como 197 

patrimônio municipal. Marianna, que ficou assustada com o descuido e descaso para com o 198 

bem cultural, levantou questionamentos e Stéfano compartilhou no que tange aos esforços 199 

e dificuldades mediante a proteção e salvaguarda do referido mobiliário. As discussões 200 

também permearam sobre a tutela e transferência da mobília. Sandra enfatizou que é 201 

fundamental aproveitar a disponibilidade da Univale em receber, proteger, salvaguardar e 202 

promover o bem cultural tombado. Patrícia, ao assistir à apresentação e observar todas as 203 

discussões ficou super incomodada, por nesses mais de quatro anos, ainda não ter sido 204 

providenciado uma melhor maneira para proteger o referido bem. Assim, diante dessa 205 

perplexidade, se prontificou a verificar o ofício produzido pela Gerência de Patrimônio 206 

Histórico e Cultural e, agendar uma reunião com o promotor responsável pelo Fórum da 207 

Comarca de Governador Valadares. Nesse sentido, Patrícia se comprometeu a realizar essa 208 

articulação para conseguir obter uma resolução referente à demanda em proteger e 209 

salvaguardar o bem cultural protegido. Também, entre os membros presentes, foi abordado 210 



sobre acesso e autorização para realizar a mudança da mobília e a elaboração de um 211 

documento oficial de interesse tanto para entrega quanto para recebimento do mobiliário. 212 

Diante dessa calorosa discussão e situação, a referida pauta foi finalizada com a seguinte 213 

fala: vamos tentar mais uma vez! Aguardar assim, o desenrolar dessa conversa entre os 214 

interessados. No entanto, o prazo estimado pelos presentes foi até a próxima reunião do 215 

conselho. Nesse ponto, Sandra lembrou que a próxima reunião será com a vigência 2022-216 

2024. Assim, segundo ela, é necessário que o assunto esteja em pauta para definitivamente 217 

decidir se o tombamento continuará ou será cancelado. E prosseguindo a fala, Sandra 218 

apresenta a quinta e última pauta. Nesse sentido, mencionou sobre a necessidade de 219 

indicações e sugestões de bens culturais para proteção. Destacou que todos os anos o 220 

município tem a responsabilidade de listar uma quantidade de bens para serem protegidos, 221 

ou seja, inventariados para que a assessoria técnica possa preencher os formulários e, 222 

posteriormente serem encaminhados para o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 223 

Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG. Nesse contexto, como tem sido poucas as indicações 224 

e sugestões de proteção, Sandra apresentou uma lista de indicações de bens culturais que 225 

poderão compor o quadro de bens protegidos oficialmente pelo município. Enfatiza-se que 226 

Sandra ao mencionar cada indicação, expôs resumidamente a importância de cada uma. 227 

Segue a lista: Centro de Documentação e Arquivos de Custódia – CEDAC, que também foi 228 

sugerido pelo Conselheiro Mayke em reuniões anteriores, (nesse chamou atenção para as 229 

comemorações do Centenário do município); Praça Padre Sady Rabelo em Brejaubinha; 230 

Casarão Histórico em Brejaubinha; Antigos Pilares do Pontilhão em Derribadinha, sugestão 231 

em conjunta com o Conselheiro Mayke; Antiga Igreja Católica em Derribadinha (construída 232 

por volta de 1918); Saber-Fazer das doceiras em Melquíades; Modo de Fazer cerâmica - 233 

Sebastião Pimenta; Instrumentos musicais – Pianos (02), estes também sugeridos pelo 234 

Conselheiro Mayke; Feirinhas Livres em GV (Praça dos Pioneiros e Mercado Municipal). 235 

Destaca-se que após a leitura da lista de indicações e sugestões para proteção, Sandra 236 

ressaltou a importância do inventário. E para finalizar a última reunião da vigência 2020-237 

2022, Sandra solicita continuar com a palavra para pontuar duas questões, sendo: Nome 238 

correto do referido conselho e a representatividade no conselho. Sandra inicia sua fala 239 

mencionando que desde 2019 vem acompanhando a escrita das ATAS, porém somente se 240 

tornou primeira secretária em agosto de 2020. Nessa continuidade de escrita, não percebeu 241 

a denominação incorreta do Conselho Deliberativo. Sandra enfatiza que somente teve 242 

dúvidas ao correto nome ao ser questionada se na denominação constava ou não a palavra 243 

Histórico. A partir desse questionamento, buscou minuciosamente vários documentos e 244 

observou que o nome do conselho divergia, ora havia a palavra Histórico ora não. Nesse 245 



contexto, ao encontrar a lei de criação, se deparou com a denominação CONSELHO 246 

DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - CDPC de Governador Valadares/MG. 247 

Assim sendo, Sandra destaca que durante alguns anos o nome do conselho, em Ata, diverge. 248 

Então, que a partir da reunião em curso, o nome a constar nas Atas será o correto, pautado 249 

no documento de criação em 1999, ou seja, CONSELHO DELIBERATIVO DO 250 

PATRIMÔNIO CULTURAL - CDPC. Todos presentes elogiaram a observação e correção 251 

feita por Sandra. Nos direcionando para a finalização da reunião e dando continuidade à sua 252 

fala, Sandra aborda sobre a importância e responsabilidade da representação no conselho. 253 

É fundamental cada discussão e deliberação realizada durante as reuniões, afirma Sandra. 254 

A qual enfatiza que a representatividade também requer cumprir algumas regras, sendo uma 255 

destas a de comparecer à reunião e/ou justificar. Ainda ressaltou a questão da quantidade 256 

de ausências consecutivas ou intercaladas. Nesse ponto exemplificou a representação da 257 

Câmara Municipal, destacando que a quantidade de ausências não justificadas e o não 258 

comparecimento nem do titular e nem do suplente, já acarretaria na destituição dessa 259 

representação. Sendo assim, Sandra cobrou da Gerência do Patrimônio Histórico e Cultural 260 

a necessidade de realizar essa observação e cobrança, em documento, à Câmara Municipal, 261 

destacando também que se fosse de fato agir dentro das normas, essa representação já não 262 

poderia estar constando no conselho devido, exclusivamente, as ausências dos 263 

representantes. A partir dessa observação, Roberta disse que como já está no fim da vigência 264 

e essa correção não foi realizada, não será mais possível fazer essa advertência, mas se 265 

comprometeu a fazer essas observações na próxima vigência. E para finalizar a última 266 

reunião da vigência 2020-2022, Stéfano e Sandra, compartilhado por Mayke, mencionaram 267 

sobre a fundamental importância do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural para a 268 

história, cultura, identidade e memória do município de Governador Valadares, Minas 269 

Gerais. Não havendo mais nada a tratar, Stéfano Couri de Carvalho presidente do Conselho 270 

Deliberativo do Patrimônio Cultural/CDPC, deu por encerrada à seção. Eu, Sandra Nicoli, 271 

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Governador 272 

Valadares, 13 de Julho de 2022.  273 
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