
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo 
125ºReunião 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 19/10/2022 – Período das 09:00 às 12hrs 

Relator Conselheira Ilara Rebeca Duran de Melo 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
Nesta reunião foi eleita a nova composição da gestão 2022/2024, ficando da seguinte foma: Para presidente, Roberta Avelar 

de Castro e, Ilara Rebeca Duran de Melo para Vice-Presidente. Como primeira Secretária, Sandra Nicoli ocupou novamente 

o cargo e, Maria Stela de Oliveira Gomes como segunda Secretária. Solicitei a verificação no Regimento que só aceitaria se 

tornar a vice-presidente se continuasse tendo o poder de votar nas deliberações. A conselheira Maria Stela também pontuou 

a necessidade de haver, o cargo de tesoureiro, visto que o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural dispõe de recursos 

financeiros advindos. Também concordo com essa solicitação. A conselheira Roberta fez a prestação de contas do Encontro 

de Folclore no Distrito de Penha do Cassiano, e apresentou com satisfação, que a verba de apoio foi bem aplicada. Logo a 

pós, voltamos a pauta do problema do mobiliário do juri, Sandra explicou novamente a preocupação e também reinterou a 

oferta da UNIVALE em receber o bem e disponobilizar para visitas. Os membros do conselho aprovaram, o novo orçamento 

do restaura da Maria Fumaça, ficando pendente somente o novo local que receberá o bem restaurado. Pois ainda 

aguardamos a apresentação pelo Secretário. Sobre a pauta do Tombamento da trilha da Santa e/ou sua impugnação, ficou 

acordado a marcação de uma reunião extraordinária para a discussão dessa pauta tão importante. 

Pauta da Reunião Ordinária dia 19 de outubro de 2022 – 09 ÀS 11:30Hs 

Informes Gerais: 

1) Realização do Encontro de Folclore – Penha do Cassiano – Verba autorizada de 60.000,00 

2) Antigo Mobiliário da Sala do Tribunal do Juri – Andamento 

3) Restauro da Planta da Cidade de Gov. Valadares  

PAUTA: 

1) Eleição para Presidente, Vice Presidente e secretariado do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural. 

2) Restauro do bem tombado Maria Fumaça (apresentação do projeto) 

3) Processo de tombamento do bem inventariado Trilha da Santa – Publicação do Edital e Impugnação. 

4) Bem Inventariado (Sandra)  

5) Sugestão de Inventário (Feira de Artesanato / Arquivo Diário do Rio Doce) 

6) Regimento Interno (Sandra) 



 

 

 
CONCLUSÃO: A reunião transcorreu com discussões acirradas sobre a falta de retorno da Secretaria para as 
solicitações do Conselho e as pautas propostas. 
  

  
Data 28/02/2023 
                                                                                                            ______________________________________ 
                                                                                                                                            Assinatura 

 

ILARA REBECA 
DURAN DE 
MELO:27282249865

Assinado de forma digital por 
ILARA REBECA DURAN DE 
MELO:27282249865 
Dados: 2023.02.28 15:36:22 -03'00'



 

  Pauta da Reunião Ordinária dia 19 de outubro de 2022 – 09 ÀS 11:30Hs 

 

Informes Gerais: 

1) Realização do Encontro de Folclore – Penha do Cassiano – Verba 

autorizada de 60.000,00 

2) Antigo Mobiliário da Sala do Tribunal do Juri – Andamento 

3) Restauro da Planta da Cidade de Gov. Valadares  

 

PAUTA: 

1) Eleição para Presidente, Vice Presidente e secretariado do Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural. 

2) Restauro do bem tombado Maria Fumaça (apresentação do projeto) 

3) Processo de tombamento do bem inventariado Trilha da Santa – 

Publicação do Edital e Impugnação. 

4) Bem Inventariado (Sandra)  

5) Sugestão de Inventário (Feira de Artesanato / Arquivo Diário do Rio 

Doce) 

6) Regimento Interno (Sandra) 

 



 

 

 

   

      

 

 

  

 



Ata Nº 125 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural - CDPC 1 

de Governador Valadares/MG. Realizada na manhã do dia 19 de outubro de dois mil e 2 

vinte e dois na sede da Academia Valadarense de Letras, Rua Marechal Deodoro, 759 - 3 

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

Histórico e 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 indicadas 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 - representante da Academia 9 

Valadarense de Letras - AVL; Barbara Aparecida Barbosa- representante da Procuradoria 10 

Geral do Município - PGM; Betinna Almeida de Tassis - representante do setor de 11 

Promoções Culturais e Turismo - COMTUR; Elizabete Pereira e Luiz Carlos Oliveira 12 

Gonzaga - representantes das Artes Plásticas, indicados pela Associação de Artistas Plásticos 13 

do Vale do Rio Doce; Filipe Carvalho Duarte - representante de Instituição de Ensino 14 

Superior (UNIVALE) curso de Arquitetura e Urbanismo; Thaís Souza de Assis e Luiz Felipe 15 

da Silva Batista - representantes da Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN; 16 

Andreia de Sousa Pinto - representante da Secretaria Municipal de Educação - SMED. 17 

Ressalta-se que Isabela Xavier dos Santos - Agente de Administração da Gerência de 18 

Patrimônio Histórico e Cultural/SMCELT e Camila de Oliveira Otoni - Agente Público 19 

Administrativo da SMCELT, estiveram presentes na reunião, na condição de ouvintes. 20 

Destaca-se também que Mayke Douglas Martins de Souza - arquiteto da Secretaria 21 

Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo/SMCELT esteve na reunião na condição de 22 

ouvinte e para apresentar o projeto arquitetônico do bem móvel tombado denominado 23 

Locomotiva Maria-Fumaça localizada na Praça João Paulo Pinheiro. Para iniciarmos nossa 24 

primeira reunião da vigência de 2022-2024, Roberta deu as boas-vindas aos presentes e 25 

também agradeceu a todas e todos por aceitarem o desafio de serem conselheiras e 26 

conselheiros do Patrimônio Cultural de Governador Valadares. Um Conselho Deliberativo 27 

que necessita de um olhar rigoroso de proteção e promoção. Após destacar a importância do 28 

referido conselho para a história do município de Governador Valadares/MG, Roberta 29 

solicitou que todos os presentes se apresentassem. Logo em seguida, Roberta e Sandra 30 

mencionaram sobre a leitura e aprovação da Ata de Nº 124 (reunião ordinária e última da 31 

vigência anterior). Nesse contexto, Roberta, como Gerente de Patrimônio Histórico e 32 

Cultural/SMCELT, solicita, aos conselheiros da vigência 2020-2022 presentes, a aprovação 33 

ou não da Ata Nº 124. Todas e todos presentes disseram SIM a aprovação da referida Ata. 34 

Sandra enfatizou também que os demais membros da vigência anterior que não estão mais 35 



atuantes, aprovaram a referida ATA por e-mail ou através do Grupo Conselho Patrimônio - 36 

WhatsApp. Sendo assim, a Ata Nº 124 foi APROVADA. Em seguida, Roberta demonstra a 37 

pauta a ser discutida na referida reunião. Sendo: Informes Gerais: 1) Realização do 38 

Encontro de Folclore - Penha do Cassiano - Verba autorizada de R$ 60.000,00; 2) Antigo 39 

Mobiliário da Sala do Tribunal do Juri - Andamento; 3) Restauro da Planta da Cidade de 40 

Governador Valadares. PAUTA: 1) Eleição para Presidente, Vice Presidente e secretariado 41 

do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural; 2) Restauro do bem tombado Maria 42 

Fumaça (apresentação do projeto); 3) Processo de tombamento do bem inventariado Trilha 43 

da Santa - Publicação do Edital e Impugnação; 4) Bem Inventariado; 5) Sugestão de 44 

Inventário (Feira de Artesanato / Arquivo Diário do Rio Doce) e, 6) Regimento Interno. Após 45 

a apresentação da pauta, Roberta menciona que, para melhor organização, antes dos 46 

informes gerais, será apresentada a primeira pauta. Roberta demonstra sobre a composição 47 

do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural e argumenta sobre a eleição para a 48 

presidência, vice-presidência e secretariado. Após essa explanação, Roberta se apresenta 49 

como candidata e menciona alguns nomes para compor a equipe, sendo: Sandra, Ilara, Stela 50 

e Maria Aparecida. Após essa apresentação, houve diversas e intensas discussões referentes 51 

ao processo de composição do Conselho. Dentre os questionamentos, alguns bem 52 

específicos, como o relacionado as atribuições e uma composição equilibrada entre Governo 53 

e Sociedade Civil foram os mais preocupantes. Além disso, alguns nomes citados não se 54 

disponibilizaram a compor a equipe. A partir dos questionamentos, Sandra leu alguns itens 55 

do Regimento Interno e explanou algumas funções e atribuições. Enfatizou também que há 56 

uma necessidade urgente de verificação minuciosa e atualização do Regimento Interno e, 57 

além, deste, as leis referentes ao Patrimônio Cultural requerem análise e atualização. Assim 58 

sendo, após intensas discussões, e já direcionando para a votação, Roberta Avelar de Castro, 59 

Ilara Rebeca Duran de Melo, Maria Stela de Oliveira Gomes e Sandra Nicoli, se 60 

disponibilizaram para ocuparem os cargos na vigência em curso. Assim, ocorreu a votação 61 

da composição da nova equipe da vigência 2022-2024. Sendo eleitos, para Presidente: 62 

Roberta Avelar de Castro e, Ilara Rebeca Duran de Melo para Vice-Presidente. Como 63 

primeira Secretária, Sandra Nicoli ocupou novamente o cargo e, Maria Stela de Oliveira 64 

Gomes como segunda Secretária. Nesse sentido, essa será a composição da vigência 2022-65 

2024. Enfatiza-se que Ilara desde o momento em que seu nome foi sugerido, destacou que 66 

só aceitaria se tornar a vice-presidente se continuasse tendo o poder de votar nas 67 

deliberações. Como sua pergunta não foi totalmente respondida, devido a essa questão não 68 

está explícita no Regimento Interno, foi acordado entre os membros em reunião, que se 69 

houver algum conflito referente à dúvida, essa discussão e verificação da composição 70 



retornará em pauta para ser analisada. Maria Stela também pontuou a necessidade de haver, 71 

na composição da equipe, o cargo de tesoureiro, visto que o Conselho Deliberativo do 72 

Patrimônio Cultural dispõe de recursos financeiros advindos de tarefas realizadas. Nesse 73 

sentido, indicou a necessidade de um responsável para a prestação de contas ao referido 74 

conselho. Tal sugestão também foi bem recebida e será analisada no momento de análise e 75 

atualização do Regimento Interno, conforme destacou Sandra. Após essa longa discussão, 76 

nos foi apresentado os Informes Gerais. Roberta destacou com alegria o retorno e realização 77 

do Encontro de Folclore no Distrito de Penha do Cassiano. Comentou também que a verba 78 

autorizada no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foi bem investida, pois os 79 

resultados das festividades foram positivos visto os elogios recebidos pela realização do 80 

Encontro de Folclore - uma festa protegida. Nesse ponto, alguns membros presentes, 81 

comentaram sobre a pouca divulgação da referida festa. Nesse momento, Betinna expõe 82 

sobre a página virtual denominada Viva Valadares, vinculada à Prefeitura Municipal. A 83 

partir da exposição da referida página, Betinna disponibiliza tanto o Site quanto o Instagram 84 

para compartilhamento dos eventos culturais. Nesse ponto, foram levantados diversos 85 

questionamentos e o retorno, por alguns conselheiros, da sugestão e deliberação para a 86 

organização de redes sociais vinculadas ao Conselho do Patrimônio Cultural. Nesse quesito, 87 

Roberta explicou a dificuldade em ter uma rede social independente da Página Oficial do 88 

município. Ilara e Betinna comentaram sobre a possibilidade da organização de um 89 

Aplicativo, porém mencionaram sobre as dificuldades e possibilidades ao possuir e manter 90 

um Aplicativo e rede social. Essa demanda deverá ser discutida nas próximas reuniões. No 91 

que tange ao segundo informe, Roberta mencionou sobre a morosa demanda em relação ao 92 

Mobiliário da Sala do Tribunal do Juri. A partir da deliberação na última reunião, em julho 93 

do ano vigente, quando foi solicitado respostas em relação à proteção da mobília tombada a 94 

nível municipal, Roberta destacou a contribuição da conselheira Patrícia no que se refere a 95 

escrita e entrega do Ofício ao diretor responsável pelo Fórum da Comarca de Governador 96 

Valadares. Comentou sobre a conversa presencial que tiveram com o referido diretor e 97 

também do interesse dele em proteger o mobiliário. Porém, destacou que ao apresentar o 98 

Ofício da Universidade Vale do Rio Doce - Univale com interesse em receber, salvaguardar 99 

e disponibilizar para a visitação da sociedade ao local de guarda, o responsável pelo Fórum 100 

também demonstrou interesse pela mobília após a restauração. Nesse momento, Sandra e 101 

demais conselheiros questionaram sobre o retorno do bem tombado ao novo local do Fórum. 102 

Sandra argumenta que a partir dessa longa demora em destinar a mobília a um local correto 103 

de proteção e, com isso, o atraso em realizar o restauro urgente, nessa altura das discussões, 104 

não é recomendado ficar querendo, que após o restauro e construção de um novo prédio 105 



para abrigar o Fórum, o mobiliário retorne para um local ao qual nunca pertenceu. Sandra 106 

enfatiza que a proteção e cuidado para com o bem deveria estar acontecendo desde sempre. 107 

Também questionou se a Univale estaria disposta a organizar um local destinado a receber 108 

esse bem tombado e, para isso, serão necessários vários ajustes, para daqui a um curto prazo 109 

de tempo, fazer a devolução da mobília. A partir da fala de Sandra, houve uma intensa e 110 

efervescente discussão referente ao atual interesse, pelo mobiliário restaurado, do diretor 111 

responsável pelo Fórum da Comarca de Governador Valadares. Roberta também comentou 112 

que avisou ao diretor que o mobiliário deverá estar em um local de livre acesso e destacou 113 

sobre a responsabilidade do cuidado para com o bem tombado. Nesse ponto, Sandra e Ilara 114 

faz o seguinte questionamento: até o momento não houve interesse em cuidar, proteger e 115 

ficar com a mobília. Qual o motivo de querer após a restauração e construção do novo local 116 

do Fórum. Roberta, mediante as argumentações, menciona que é necessário, 117 

primeiramente, aguardar a posição do diretor. O qual disse que no final do mês daria uma 118 

resposta oficial referente ao Ofício recebido. A partir dessa resposta, o Conselho retorna com 119 

a discussão em pauta. Roberta lembrou que é apenas um informe e não uma pauta a ser 120 

discutida. Referente ao terceiro informe, ou seja, o Restauro da Planta da Cidade de 121 

Governador Valadares. Roberta falou dos preparativos para embalar e enviar a Planta da 122 

Cidade para a capital mineira. Também disse que o tempo de restauro e retorno da Planta 123 

será de aproximadamente três (03) meses. Nesse momento, Ilara disse que sobre a duração 124 

de tempo do restauro está bem otimista. Pois acredita que levará mais tempo para a 125 

finalização desse serviço. Para terminar o anúncio do último informe, Roberta disse que irá 126 

publicar na Página Oficial da Prefeitura Municipal, esses preparativos e a saída da Planta da 127 

Cidade em direção à Belo Horizonte. Antes de seguir para a segunda pauta da reunião, Ilara 128 

comenta que os trabalhos estão sendo desenvolvidos de maneira satisfatória na Comunidade 129 

de Nossa Senhora das Graças em Córregos dos Bernardo III (Marquinhos). Destacou a visita 130 

in loco e a elaboração do projeto arquitetônico realizado pelas alunas do curso de 131 

Arquitetura e Urbanismo da Univale. Nesse ponto, solicitou as Diretrizes Patrimoniais para 132 

desenvolver projetos referente a essas demandas do Patrimônio Cultural. Roberta ficou de 133 

verificar a existência ou não de Diretrizes referentes a essa temática. Assim, nos 134 

direcionamos, de fato para a segunda pauta. Sendo esta relacionada ao restauro do bem 135 

tombado Maria-Fumaça. Nesse sentido, o arquiteto Mayke apresentou de forma coerente 136 

todo o projeto arquitetônico elaborado para proteger e dar visibilidade e vivência ao bem 137 

tombado e seu entorno. Mayke, de forma segura e elegante, apresentou todo o projeto de 138 

maneira contextualizada e disposto a ouvir e responder aos questionamentos. O projeto 139 

intitulado Memórias em Trilhas é uma espécie de retorno às épocas próximas ao início da 140 



formação da sede municipal, evidenciando a identidade e memória da população 141 

valadarense. Mayke destacou o descaso e descuido para com o bem tombado, tanto no 142 

quesito da proteção, salvaguarda e depredação devido a ação humana quanto as intempéries 143 

do tempo. A apresentação contou com a demonstração de diversos slides claros e objetivos, 144 

além das belas fotografias. Após a exposição e respostas aos questionamentos, Roberta 145 

explanou um pouco mais sobre a importância da execução do referido projeto e a indicação 146 

do restauro da Locomotiva Maria-Fumaça. Lembrando que um dos maiores 147 

questionamentos feitos ao arquiteto foi: É possível executar esse projeto no local atual ou 148 

em outro local? Mayke afirmou, mais de uma vez, que o projeto poderá ser executado em 149 

qualquer local que o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural deliberar para ser o 150 

ponto de salvaguarda da locomotiva. Destaca-se que novamente a discussão referente ao 151 

melhor local para receber a locomotiva restaurada continua a todo vapor. A definição se 152 

haverá um deslocamento e/ou continuará no atual local ainda está sendo discutida e sem 153 

decisão final. Nesse sentido, os membros presentes na reunião, decidiram que essa questão 154 

deverá ser analisada posteriormente. Assim, para o momento, a decisão se pautou em 155 

relação a aprovação ou não do orçamento referente ao restauro da locomotiva a ser realizado 156 

pela empresa denominada Grupo Oficina de Restauro. Após explicações, discussões e 157 

questionamentos, Roberta fez a seguinte pergunta: Os conselheiros aprovam o orçamento 158 

no valor de R$ 204.000,00 (Duzentos e quatro mil reais)? Destaca-se que o referente valor, 159 

para a realização do restauro da Locomotiva Maria-Fumaça, será retirado do Fundo 160 

Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural - FUMPAC. Após a reafirmação da pergunta 161 

referente a aprovação do orçamento no valor de R$ 204.000,00 (Duzentos e quatro mil 162 

reais), as conselheiras e conselheiros APROVARAM o orçamento. Nesse seguimento, 163 

Roberta deu continuidade a apresentação da terceira pauta, a qual seria somente uma 164 

atualização da situação em que se encontra o processo de indicação de tombamento da trilha 165 

turística denominada Trilha da Santa. Nesse sentido, Roberta inicia a conversa 166 

mencionando sobre a indicação, realizada em junho do corrente ano e, em caráter de reunião 167 

Extraordinária, o tombamento da referida trilha. Destaca-se que a publicação do EDITAL 168 

DE TOMBAMENTO ocorreu no dia 24 de agosto de 2022 e, mencionou sobre aprovação 169 

pelo Conselho do Patrimônio Cultural do Bem de natureza Material denominado 170 

CONJUNTO PAISAGÍSTICO TRILHA DA SANTA. Nesse sentido, Roberta disse que o prazo 171 

para algum questionamento seria de 30 dias, assim, antes de 24 de setembro de 2022, houve 172 

a impugnação do processo de tombamento. Nesse ponto, Roberta destacou que alguns 173 

conselheiros receberam por e-mail, pelo autor da impugnação, uma documentação referente 174 

ao processo de tombamento. Mas que outros também não receberam. Assim sendo, a 175 



Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural enviou um e-mail para todos conselheiros 176 

contendo a referida documentação para conhecimento e apreciação dos membros. Nesse 177 

ponto, alguns conselheiros mencionaram que não receberam e-mail referente a esse 178 

assunto. Sendo assim, Roberta afirmou que iria encaminhar novamente aos que não 179 

receberam. Roberta demonstrou um pouco sobre o processo de tombamento e, nesse 180 

momento, Betinna assegurou que a documentação referente à solicitação de tombamento, 181 

ou seja, o Dossiê, está com informações divergentes em relação ao original entregue. Nesse 182 

sentido, solicitou que faça algumas correções no documento de proteção. Após essa 183 

solicitação no que se refere a correção do Dossiê, iniciou-se uma tensa discussão entre as 184 

conselheiras Betinna e Roberta. A discussão discorreu entre o conhecimento do processo de 185 

tombamento e as alterações na documentação. Nesse contexto, os demais membros 186 

presentes apenas assistiram a conversa e alguns tentaram, de certa forma, acalmá-las. Mas 187 

não foi possível. Destaca-se que Elizabete levantou-se e avisou que teria que se ausentar da 188 

referida reunião. Ilara pontuou sobre as acusações que estavam sendo feitas e indicou a 189 

necessidade de parar a discussão em pauta. Nesse sentido, Roberta anunciou o término da 190 

reunião. Deixando assim, as outras pautas para serem discutidas na próxima reunião. Nesse 191 

momento, Sandra solicita uma rápida palavra e faz a seguinte pontuação: Como foi contrária 192 

ao pedido de indicação de tombamento da referida trilha turística, devido a algumas 193 

observações realizadas e não respondidas, e também a ausência de uma documentação 194 

coerente, afirma que irá se ausentar da referida discussão. Por isso, continuará neutra 195 

mediante essa demanda. Ou seja, irá se abster do direito ao voto. Nesse ponto, Ilara enfatiza 196 

que como é uma nova demanda, Sandra deverá se posicionar sim. Para não continuar o 197 

assunto e o desgaste ocasionado, Roberta finaliza a reunião. A deliberação foi: A discussão 198 

referente ao processo de tombamento do Bem Cultural de natureza Material denominado 199 

CONJUNTO PAISAGÍSTICO TRILHA DA SANTA continuará na próxima reunião, ou seja, 200 

após o conhecimento da documentação por todos os conselheiros da vigência 2022-2024. E 201 

também será dada a continuidade das demais pautas não discutidas nesta reunião. Não 202 

havendo mais nada a tratar, Roberta Avelar de Castro presidente do Conselho Deliberativo 203 

do Patrimônio Cultural/CDPC, deu por encerrada à seção. Eu, Sandra Nicoli, lavrei a 204 

presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Governador 205 

Valadares, 19 de Outubro de 2022.  206 
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