
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo 
126ºReunião 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 26/11/2022 – Período das 09:00 às 12hrs 

Relator Conselheira Ilara Rebeca Duran de Melo 

 

HISTÓRICO/RELATO DE PARTICIPAÇÃO: 

Iniciamos a reunião com sugestões para os bens a serem inventariados. São eles: Praça Sady Rabelo – Brejaubinha; Casarão 

Histórico – Brejaubinha; Antiga Igreja Católica – Derribadinha; Antigos Pilares do Pontilhão Ferroviário – Derribadinha; Saber 

fazer das doceiras – Córregos do Melquíades; Feiras: Praça dos Pioneiros e Mercado Municipal; Arquivo do Jornal do Diário 

do Rio Doce. Todos aprovaram. A conselheira Betinna sugere o Modo de Fazer cerâmica do artista Sebastião Pimenta para 

proteção. Betinna comentou da importância desse modo de fazer e também de algumas iniciativas e ações do turismo que 

poderão promover.  Os presentes gostaram da sugestão e a conselheira Roberta se comprometeu a verificar a possibilidade 

de inserir esse ofício na proteção.Roberta apresentou o orçamento e pedido, feito pela Cia de Teatro Katarriso - empresa 

responsável pela reforma do Teatro Atiaia, para comprar as latas de tintas restantes para finalizar a pintura de partes do teatro. 

Foi aprovado o repasse, mas com meu voto contra. A conselheira Sandra traz novamente a questão do Regimento do 

Conselho de Patrimônio de Governador Valadares. Concordo com a colega e sempre reforço essa necessidade. O Regimento 

está escrito de forma muito “simples” não contemplando as obrigações e/ou resguardos dos conselheiros. Ressaltei ainda a 

importância de comprometimento dos conselheiros, uma vez que poderemos ser responsabilizados diretamente pelas 

decisões e consequências. Sobre a impugnação do Tombamento da Trilha da Santa, o conselho solicitou mais documentos 

para poder tomar uma posição a respeito. 

 

Pauta da Reunião Ordinária dia 23 de novembro de 2022 – 09 ÀS 11:30HS 

1) Indicação dos Bens Inventariados. Exercício 2024- Praça Sady Rabelo – Brejaubinha 

- Casarão Histórico – Brejaubinha 

- Antiga Igreja Católica – Derribadinha 

- Antigos Pilares do Pontilhão Ferroviário – Derribadinha 

- Saber fazer das doceiras – Córregos do Melquíades 

- Feiras: Praça dos Pioneiros e Mercado Municipal 

- Arquivo do Jornal do Diário do Rio Doce 

2) Aprovação de orçamento e compra de tintas para pintura do Bem Tombado Teatro Atiaia. (REFORMA DO TEATRO 

ATIAIA) 

3) Mudança se ações de Educação Patrimonial programadas para o exercício de 2024. 

4) Regimento Interno (SANDRA) 

5) Proteção / Inventário (SANDRA) 

6) Análise de IMPUGNAÇÃO: Trilha da Santa 



 

 

 
CONCLUSÃO: Quero ressaltar a morosidade dos retornos da Secretaria para o Conselho e a falta de 
responsabilidade, uma vez que a Secretaria tem de prestar contas ao conselho e não o contrário. 
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Ata Nº 126 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural - CDPC 1 

de Governador Valadares/MG. Realizada na manhã do dia 23 de novembro 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 - representante do órgão Gestor do Sistema Municipal de Cultura/SMCELT; Maria 8 

Stela de Oliveira Gomes - representante da Academia Valadarense de Letras - AVL; Barbara 9 

Aparecida Barbosa- representante da Procuradoria Geral do Município - PGM; Betinna 10 

Almeida de Tassis - representante do setor de Promoções Culturais e Turismo - COMTUR; 11 

Elizabete Pereira e Luiz Carlos Oliveira Gonzaga - representantes das Artes Plásticas, 12 

indicados pela Associação de Artistas Plásticos do Vale do Rio Doce; Marianna França de 13 

Jesus - representante de Instituição de Ensino Superior (UNIVALE) curso de Arquitetura e 14 

Urbanismo. Ressalta-se que Isabela Xavier dos Santos - Agente de Administração da 15 

Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural/SMCELT esteve presente na reunião, na 16 

condição de ouvinte. Destaca-se também que Maria Aparecida Machado Cimini e Andreia 17 

de Sousa Pinto - representantes da Secretaria Municipal de Educação – SMED; Thaís Souza 18 

de Assis e Luiz Felipe da Silva Batista - representantes da Secretaria Municipal de 19 

Planejamento - SEPLAN, justificaram suas ausências. Para darmos início à nossa reunião, 20 

Roberta deu as boas-vindas aos presentes e convidou para um momento de oração. Em 21 

seguida, Roberta e Sandra comentaram sobre a leitura e aprovação da Ata de Nº 125 (reunião 22 

ordinária). Após algumas falas referentes a interpretação de parágrafos na referida Ata e, 23 

Sandra ter lido novamente os trechos citados, todos presentes APROVARAM a Ata de Nº 24 

125, ou seja, disseram SIM a aprovação da referida Ata. Em seguida, Roberta demonstra a 25 

pauta a ser discutida na referida reunião. Sendo: 1) Indicação dos Bens Inventariados. 26 

Exercício 2024 (Praça Padre Sady Rabelo - Brejaubinha; Casarão Histórico - Brejaubinha; 27 

Antiga Igreja Católica - Derribadinha; Antigos Pilares do Pontilhão Ferroviário - 28 

Derribadinha; Saber-Fazer das doceiras - Melquíades; Feirinhas Livres em GV - Praça dos 29 

Pioneiros e Mercado Municipal, e o Arquivo/Acervo do Jornal Diário do Rio Doce - DRD; 2) 30 

Aprovação do orçamento e compra de tintas para pintura  do Bem Tombado Teatro Atiaia; 31 

3) Mudanças em Ações de Educação Patrimonial programadas para o Exercício 2024; 4) 32 

Regimento Interno; 5) Proteção/Inventário e, 6) Análise de IMPUGNAÇÃO: Trilha da Santa. 33 

Após a apresentação da pauta, Roberta detalha sobre a localização para realizar a proteção 34 

de Inventário no município de Governador Valadares. Sendo a Área 02 definida no Plano de 35 



Proteção de 2018. A descrição iniciou com as indicações, durante as reuniões do primeiro 36 

semestre de 2022, dos seguintes bens a serem protegidos: Praça Padre Sady Rabelo e 37 

Casarão Histórico localizados em Brejaubinha. Antiga Igreja Católica de São João 38 

Batista e os Antigos Pilares do Pontilhão Ferroviário em Derribadinha. Nesse 39 

momento, Sandra descreve a preocupação do atual padre responsável pela referida igreja. 40 

Segundo Sandra, padre Rodrigo Tomaz a procurou para dizer que deseja a proteção do 41 

templo religioso, mas que sua preocupação é em relação ao atual estado de depredação e 42 

descuido em que se encontra. Sandra argumenta que, segundo o padre, a igreja necessita 43 

urgentemente passar por reparos e, por isso, precisa ter a certeza se com a indicação de 44 

proteção a partir do inventário, poderá realizar tais reparos. Pois o templo requer um 45 

cuidado de manutenção urgente. Então, a indicação de Sandra, é agendar uma conversa com 46 

padre Rodrigo e definirem alguns pontos antes da efetivação de proteção. Nesse ponto, 47 

houve algumas reflexões mediante a situação posta. Dando continuidade, Roberta continua 48 

a descrever as demais indicações da lista. Sendo: Saber-Fazer das doceiras no 49 

Melquíades; Feirinhas Livres na sede municipal (Praça dos Pioneiros e Mercado 50 

Municipal), e o Arquivo/Acervo do Jornal Diário do Rio Doce - DRD. Nesse ponto, é 51 

interessante mencionar que Roberta faz a leitura do Ofício encaminhado para a Secretaria 52 

Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo/SMCELT aos cuidados da Gerência de 53 

Patrimônio Histórico e Cultural. No conteúdo do Ofício é destacado a solicitação do 54 

levantamento do inventário do arquivo/acervo físico do jornal Diário do Rio Doce - DRD. 55 

Enfatiza também a importância e relevância do acervo, a intenção de criar uma Fundação 56 

Cultural das Telecomunicações e a garantia da acessibilidade à visitação. Após essa 57 

apresentação, todos membros presentes confirmaram a importância e relevância do referido 58 

acervo arquivístico. Porém algumas preocupações em realizar a proteção foram levantadas, 59 

dentre elas, a de Ilara que questionou, aliás, sempre questiona a existências de diretrizes 60 

patrimoniais que ampare as decisões do Conselho Deliberativo. Assim sendo, Ilara 61 

questiona as deliberações não pautadas de forma a resguardar o referido conselho. Nesse 62 

ponto, Sandra e Marianna corroboram com a preocupação de Ilara. Aproveitando os 63 

questionamentos, Betinna também direciona sua fala perguntando se o Modo de Fazer 64 

cerâmica do artista Sebastião Pimenta não será contemplado nessa lista de proteção. 65 

Betinna comentou da importância desse modo de fazer e também de algumas iniciativas e 66 

ações do turismo que poderão promover esse ofício. Assim, Betinna e Sandra certificaram a 67 

importância, para Governador Valadares, da indicação do Modo de Fazer cerâmica do artista 68 

Sebastião Pimenta. Após essa fala, Roberta se comprometeu a verificar com a Assessoria 69 

Técnica a possibilidade de inserir esse ofício na proteção, visto que a lista já foi enviada para 70 



análise. Nesse sentido, nos direcionamos para a segunda pauta a ser discutida, Roberta 71 

apresentou o orçamento e pedido, feito pela Cia de Teatro Katarriso - empresa responsável 72 

pela reforma do Teatro Atiaia, para comprar as latas de tintas restantes para finalizar a 73 

pintura de partes do teatro. Após vários questionamentos e discussão, Roberta disse que a 74 

compra é uma complementação do material em falta. Bete fez várias perguntas referente a 75 

pintura e a disposição das salas no Teatro Atiaia, e demonstrou também as dificuldades da 76 

Associação dos Artistas para organizar uma das salas dentro do referido teatro. Ilara 77 

também fez algumas pontuações principalmente em relação ao tamanho da obra e o valor 78 

solicitado para complementar a finalização da pintura. Houve uma intensa discussão sobre 79 

a execução da obra no Teatro Atiaia. Para não delongar, Roberta realça a quantidade e valor 80 

do orçamento realizado. Sendo: Quarenta (40) latas de tinta de dezoito (18) litros. Valor 81 

Unitário: R$ 164,40 (Cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). Valor Total: R$ 82 

6. 576,00 (Seis mil e quinhentos e setenta e seis reais). Assim a votação foi colocada em 83 

mesa. Os membros presentes aprovam ou não o orçamento? A votação seguiu para a 84 

aprovação do orçamento. Sendo: sete (07) votos a favor e um (01) contrário. Nesse momento 85 

Ilara justifica seu voto contrário. Segundo ela, há uma falta de planejamento na elaboração 86 

e execução do projeto. Então, esse pequeno valor não fará diferença em uma gigantesca obra 87 

para Governador Valadares. Nesse quesito houve discussão sobre a execução do projeto em 88 

pauta. Sandra comentou que nessa votação foi a favor, mas que se vier outra solicitação de 89 

orçamento para aprovação, não será a favor. Pois segundo ela, às vezes, o conselho parece o 90 

local de “assinar o cheque”. Também destacou a maneira conflituosa em que foi aprovada a 91 

execução do projeto de reforma do Teatro Atiaia em 2019. A discussão nessa pauta foi 92 

delongada. Mas enfim, seguimos para a terceira pauta em questão. A qual discorreu sobre 93 

as mudanças ocorridas nas Ações de Educação Patrimonial programadas para o Exercício 94 

2024. Nesse momento, Roberta apresenta para os demais as ações propostas e as 95 

substituições que foram necessárias. Segundo Roberta, foi preciso fazer algumas trocas, mas 96 

foram mudanças cautelosas. Assim, demonstrou as ações realizadas e as não realizadas e, 97 

por isso, substituídas. Segue a descrição: 1. Museu Itinerante: Governador Valadares ao 98 

longo dos seus 84 anos de emancipação; 2. Roda de Conversa na Escola Municipal Vicente 99 

Petronilho de Oliveira no Distrito de Córregos do Bernardo; 3. Semana Nacional do Museu 100 

(esta ação teve alteração, pois além das postagens dos bens patrimoniais em redes sociais da 101 

prefeitura municipal, houve a entrega das cartilhas de educação patrimonial). Justificativa: 102 

observou-se que por ser um local de memória e de visitação contínua, houve a necessidade 103 

de entregar as cartilhas para o acesso da população visitante; 4. Distribuição das Cartilhas: 104 

Educação Patrimonial. 5. Formação Patrimonial de Agentes Culturais (esta ação foi 105 



substituída pela ação: AFROMINEIRIDADE - Patrimônio Cultural, onde o patrimônio teve 106 

uma participação compondo a mesa no seminário: “Negros na política e no mercado de 107 

trabalho hoje: qual o papel da sociedade?” E também fez a entrega das cartilhas “Educação 108 

Patrimonial” durante o evento). Justificativa: Devido a troca de vigência e, portanto, 109 

substituição de novos membros do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural, não 110 

realizamos a formação, esperando a nova composição do conselho, por isso a substituição; 111 

6. Grupo Intensivo: Educação Patrimonial em Prática (esta ação foi substituída pela ação: 112 

Dia Nacional do Patrimônio Cultural com museu itinerante - patrimônio através do tempo). 113 

Justificativa: A substituição foi feita pelo fato da mudança de vigência e espera de uma nova 114 

formação do grupo de Educação Patrimonial em Prática. Desta forma, como considera-se  115 

importante a data do Dia Nacional do Patrimônio Cultural, acreditou-se ser prudente a 116 

troca. 7. Encontro de Folclore no Distrito de Penha do Cassiano; 8. Tarde Cultural: 117 

Comemoração ao Dia da Pessoa Idosa (esta ação foi substituída pela ação: Flores e prosa: 118 

um bate papo sobre patrimônio histórico/cultural). Justificativa: Foi feito vários contatos 119 

com Instituições que cuidam de idosos e não houve data disponível no mês que é 120 

comemorado este dia. Por não ter retorno positivo, fez-se a substituição trabalhando o 121 

Museu Itinerante e palestrando na Festa das Flores; 9. Conhecendo nosso Patrimônio. Após 122 

a descrição das ações e respetivas substituições, todos comemoraram as nove ações 123 

desenvolvidas durante o ano de 2022. Seguimos para a quarta pauta em discussão, essa sob 124 

responsabilidade da Sandra. A qual já inicia dizendo que a quarta e quinta pauta será 125 

também numa dimensão de complementariedade. Então para a quarta pauta, Sandra trouxe 126 

a reflexão sobre o Regimento Interno, que segundo ela, está bem desatualizado mediante o 127 

avanço das questões referentes ao Patrimônio Cultural e, por isso, requer uma atenção, 128 

verificação e deliberação do Conselho Deliberativo no que tange a atualização de diversos 129 

quesitos e que, possivelmente, deverão ser criadas algumas leis patrimoniais e/ou 130 

atualizadas de maneira a contemplar o Patrimônio Cultural e suas nuances. Assim, Sandra 131 

faz algumas pontuações, tais como: O referido documento é muito fraco em relação as atuais 132 

demandas patrimoniais e a própria atuação do Conselho Deliberativo. Além, claro, da Lei 133 

Municipal 4646 de agosto de 1999; é necessário incluir o Inventário como tipo de proteção 134 

municipal; inserir Diretrizes referentes as proteções (Tombamento, Registro e Inventário); 135 

é preciso organizar uma documentação referência para solicitar indicação/sugestão de 136 

proteção; evidenciar a duração e período das reuniões. Além dessas pontuações, é 137 

fundamental, segundo Sandra, verificar que algumas demandas são necessárias e urgentes. 138 

É preciso levar em consideração Leis e Regimentos de outros municípios mais efetivos, como 139 

exemplo, para realizar as modificações nas documentações vigentes. Pois as Leis e o 140 



Regimento Interno estão ultrapassados em alguns itens essenciais. Após essa longa 141 

explanação e reflexão, várias discussões emergiram sobre a pauta em questão. Destaca-se 142 

que Ilara, Betinna e Luiz Carlos foram bem incisivos confirmando que é necessária uma 143 

atualização, mas para isso necessita de uma leitura e um olhar de cada cadeira no Conselho 144 

Deliberativo do Patrimônio Cultural. E para finalizar a pauta, foi deliberado que cada 145 

conselheira e conselheiro, titulares e suplentes, deverão fazer a leitura minuciosa e trazer os 146 

apontamentos no início de 2023, ou seja, na primeira reunião do referido ano. Assim, poderá 147 

ser deliberado e realizado as atualizações no Regimento Interno e as sugestões de mudanças 148 

nas leis patrimoniais. Mediante a conclusão da quarta pauta, partimos para a quinta. 149 

Também sob responsabilidade da Sandra que solicitou mais uma reflexão dos membros 150 

presentes, foi abordado os seguintes questionamentos: Qual o conhecimento sobre o 151 

conceito Inventário? Porque a resistência a esse nível/modalidade de proteção? Há a 152 

necessidade de desmerecer tal modalidade de proteção? Porque o “descaso”? Essas foram as 153 

perguntas iniciais que Sandra fez ao trazer a discussão da quinta pauta, Proteção/Inventário, 154 

para a mesa. A partir desses questionamentos, Sandra enfatiza que o município de 155 

Governador Valadares possui 33 bens protegidos a partir do INVENTÁRIO e, está 156 

pontuando no ICMS-IEPHA/MG. Porém, como comenta Sandra, está ocorrendo o descaso 157 

e desrespeito, principalmente no que se refere ao público e privado. Está acontecendo 158 

tratamentos diferenciados para bens inventariados. Se for um bem público é um tratamento 159 

mais leve, se bem privado é um tratamento mais forte. No entanto, essa situação é prejudicial 160 

para o próprio bem cultural protegido e também para o Patrimônio Cultural do município. 161 

Sandra cita o exemplo da operação tapa buracos no calçadão da Orla/Margem da Ilha dos 162 

Araújos e a solicitação de reforma da Igreja Católica Nossa Senhora das Graças. Para a 163 

operação tapa buracos teve justificativas e respostas irresponsáveis, e para a reforma da 164 

referida igreja, teve imposição para não realizar as mudanças solicitadas. Ou seja, para dois 165 

bens protegidos, dois tratamentos diferenciados e, para Sandra um descaso com a 166 

modalidade de proteção Inventário que é pautada nas entre linhas da Constituição Federal. 167 

A partir dessa fala, Sandra finaliza ressaltando: não podemos, enquanto Conselho 168 

Deliberativo do Patrimônio Cultural, concordar com situações como essa. É necessário nos 169 

posicionar, deliberar. O Conselho foi informado/comunicado dessa horrorosa operação? O 170 

Conselho deliberou ou consentiu? Quais competências foram ou estão sendo tomadas 171 

mediante essa triste situação de descaso e desrespeito para com o bem cultural 172 

inventariado? Para não delongar, mas já delongando, Sandra promete terminar sua fala 173 

destacando a existência de grandiosas festas no bem cultural tombado denominado 174 

Açucareira. O questionamento dela é se as liberações desses eventos estão dentro das 175 



normas descritas no documento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O 176 

conselho está ciente da realização desses eventos e as eventuais liberações? Aliás, foi 177 

comunicado/informado ao Conselho Deliberativo? Quais as normas vigentes? Quais 178 

contrapartidas estão sendo acordadas? Visto que é um bem cultural tombado e requer um 179 

cuidado ainda maior de proteção e preservação. Após todo esse discurso, Roberta e Betinna 180 

realizaram algumas explicações referente a realização de eventos e todos os protocolos a 181 

seguir, além das assinaturas dos termos por ambas as partes. Nesse ponto, Ilara argumenta 182 

que fica pensando se é contra ou a favor a realização de eventos grandes em espaços como a 183 

Açucareira, mas que chegou à conclusão que deve acontecer sim, porém mediante o 184 

cumprimento de alguns quesitos essenciais. Assim, Ilara faz a seguinte pontuação: O 185 

Conselho do Patrimônio Cultural precisa se resguardar. Isso é fundamental. Por isso deve 186 

deliberar algumas diretrizes que contemple essa situação, notificações, se resguardar 187 

também em relação à questão jurídica. Pois, segundo Ilara, o Conselho Deliberado está sem 188 

respaldo em diversos quesitos. Nesse momento, Barbara menciona algumas explicações 189 

jurídicas e comenta que é possível construir diretrizes e ofícios que auxilie em um bom 190 

trabalho desenvolvido pelo Conselho do Patrimônio Cultural. As notificações, segundo 191 

Barbara, poderão vir com descrições referentes às proteções patrimoniais. Assim, a partir da 192 

produtiva discussão, foi deliberado, para um primeiro trabalho nessa linha de pensamento, 193 

a criação e envio de um ofício para a secretaria responsável pela operação tapa buracos no 194 

calçadão da Orla/Margem da Ilha dos Araújos. No referido ofício deverá ser notificado a 195 

realização de uma ação desrespeitosa em um bem cultural protegido sem o devido 196 

conhecimento e deliberação do Conselho do Patrimônio Cultural. A partir dessa introdução, 197 

trazer as informações de proteção e preservação de um bem protegido, além de evidenciar a 198 

partir de uma listagem, os demais bens protegidos e que também querer uma atenção 199 

especial e uma comunicação direta com o Conselho Deliberativo. Nesse sentido, para 200 

finalizar a pauta em mesa, foi deliberado a criação e entrega desse ofício via Gerência do 201 

Patrimônio Histórico e Cultural/SMCELT. Barbara e Sandra se comprometeram em auxiliar 202 

na construção desse documento. Assim, nos direcionamos para a sexta e última pauta da 203 

reunião.  Roberta inicia comentando sobre o envio, por e-mail, da documentação do Dossiê 204 

de Tombamento com modificações pertinentes e também da documentação de Impugnação 205 

face ao processo de tombamento do Conjunto Paisagístico Trilha da Santa. Roberta comenta 206 

que como observado por todos, a partir da documentação enviada, que o autor da referida 207 

impugnação foi o advogado Guilherme Jacob de Oliveira. Nesse momento, alguns 208 

conselheiros destacam que não conseguiram finalizar a leitura de toda a documentação. 209 

Visto que ambos os documentos possuem várias laudas e, como afirma Marianna e Sandra, 210 



corroborado por Stela e Luiz Carlos, além de ser uma documentação grande, possui termos 211 

pouco familiares e, isso requer um tempo maior para leitura. Assim, Betinna pergunta como 212 

proceder então? Nesse momento, Barbara, que é da área jurídica, disse que poderia trazer 213 

alguns argumentos a partir da leitura que realizou. Sendo assim, Barbara discorre que a 214 

maior questão é a delimitação da área em detrimento para benefício de duas pessoas 215 

particulares e, são eles, quem assinam alguns documentos de aceitação/concordância. 216 

Também, são duas pessoas que respondem a processos na área ambiental. E continuou com 217 

alguns pontos pertinentes referente a documentação de impugnação, destacando alguns 218 

detalhes. Betinna explicou alguns pontos e perguntas que Barbara e demais conselheiros 219 

fizeram. Segundo Betinna, a referida trilha é usada como trilha ecológica. Vários 220 

questionamentos emergiram em relação ao processo de tombamento. Ilara menciona que é 221 

preciso apresentar uma documentação respondendo os questionamentos referentes a 222 

impugnação. Nesse momento, Ilara, Betinna e Bárbara trocaram diversas informações sobre 223 

pontos abordados na documentação, tanto do tombamento quanto da impugnação. Foi 224 

sugerido que ocorra a modificação do contorno e trajeto da trilha numa dimensão de que 225 

seja contemplado até a chegada ao pico, onde a imagem da santa foi instalada. Ou seja, 226 

solicitar a delimitação do novo trajeto, mas para isso é necessário recorrer a um profissional 227 

na área de agrimensura. Nesse sentido, a indicação para o tombamento teria um suporte 228 

maior de dados para constar no Dossiê. Os conselheiros também indicaram algumas 229 

deliberações para que o Departamento de Turismo realize. Após a explicação de Barbara, os 230 

membros presentes foram unânimes em dizer que é necessário responder a impugnação a 231 

partir do administrativo e, seguindo algumas instruções sugeridas pela conselheira Barbara. 232 

Também é necessário continuar em análise, assim, que a documentação atualizada estiver 233 

em mãos. Segue algumas deliberações: O Departamento de Turismo/SMCELT tem que 234 

apresentar um laudo feito pelo topógrafo (projeto), o qual comprova que a área sub judice 235 

não é a solicitada para tombamento. Bárbara indicou o topógrafo do município e irá orientar 236 

o Departamento de Turismo a elaborar um ofício solicitando ao topógrafo, um projeto 237 

detalhado para comprovar que a área da trilha turística denominada Trilha da Santa, não se 238 

trata da área sub judice em que os proprietários têm por obrigação fazer o projeto ambiental 239 

citado na impugnação. Com este projeto em mãos, o Conselho Deliberativo irá apresentar 240 

ao impugnante e ainda mostrar a proposta de tombar toda a Trilha da Santa. Após retificar. 241 

Após a finalização das pautas em discussões, já nos informes gerais, Sandra perguntou para 242 

Barbara sobre a resposta do judiciário em relação ao Mobiliário da Sala do Tribunal do Júri. 243 

Segundo Sandra, a Univale tem cobrado uma posição no que tange a questão da entrega e 244 

recebimento da mobília pela Univale, visto que a referida instituição está realizando 245 



reformas nos campus I e II e, para isso, necessita saber se receberá a mobília ou não. Barbara 246 

se comprometeu a verificar a situação e trazer uma resposta mais precisa sobre tal questão. 247 

Outro ponto abordado foi a elaboração do calendário de 2023. Assim, ficou pré-definido que 248 

as reuniões serão nas sextas-feiras ou invés das quartas-feiras como tem ocorrido em 2022. 249 

Assim, Roberta disse que provavelmente trará o calendário de 2023 na próxima reunião. 250 

Não havendo mais nada a tratar, Roberta Avelar de Castro presidente do Conselho 251 

Deliberativo do Patrimônio Cultural/CDPC, deu por encerrada à seção. Eu, Sandra Nicoli, 252 

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Governador 253 

Valadares, 23 de Novembro de 2022.  254 
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