
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo 
118º Reunião Ordinária 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 25/08/2021 – Período das 9 as 11:30hrs 

Relator Conselheira Ilara Rebeca Duran de Melo 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 

Votação e aprovação do orçamento do Restauro do Bem Inventariado “1ª Planta da Cidade de Governador 

Valadares”. Foi sugerido um processo por inexigibilidade, por se tratar de um objeto único que requer 

um tratamento especial e detalhado. Optamos pela empresa Alice Gontijo – Conservadora e 

Restauradora, de BH. Essa empresa foi a única a apresentar um orçamento detalhado e minucioso da 

obra, a qual se responsabiliza pela integridade da obra durante todo o processo de restauração. O valor 

do orçamento aprovado foi de R$ 12.000,00. Foi apresentado o Resultado do Grupo Intensivo de 

Educação Patrimonial: - Lançamento do vídeo “Patrimônio Cultural além do construído”, para o 

Dia do Patrimônio Cultural. Outro membro do conselho relatou sobre a visita ao CEDAC (Centro de 

Documentação e Arquivos de Custódia) e as condições do material encontrado. Sugere providências 

urgentes para conservação do material. Apresentação das ações da 8ª Jornada do Patrimônio Cultural 

de Governador Valadares, promovida pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico 

IEPHA, Trabalho desnvolvido na comunidade de Córregos do Bernado. Sugestão de Inventário e 

Registro: - Igreja Córrego dos Bernardos 3, o Hino municipal como Bem Imaterial. Processo restauro 

Maria Fumaça. A Gerente de Patrimônio Histórico Cultural alega que não possui verba para o 

restauro e faz a proposta de “lanternagem” do bem tombado em 2003. Nesse momento eu, e mais 

dois outros conselheiros pedimos a palavra e defendemos veementemente contra esta proposta. O 

presidente do Conselho, um dos que se colocou contra, mostrou ainda que a verba existe sim no 

FUMPAC – Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio e ainda sugeriu parceria com a VALE. 
 
 

 
CONCLUSÃO: A reunião transcorreu tranquila até a pauta sobre a “lanternagem” do bem tombado. 
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