
Ata da 124a (centésima vigésim a quarta) reunião ordinária do Conselho Municipal

do Património Histórico c Cultural de Extrema (COMPACE).

Aos 13 (treze) dias do m ês de janeiro de 2020 (dois mil e vinte) às 09 (nove horas) na 

Secretaria de Cultura, localizada na Casa da Cultura “José Alves” , sito a Praça 

Presidente Vargas, n° 100, foi realizada a 124a (centésima vigésima quarta) reunião 

ordinária do COM PACE. Estiveram presentes os seguintes membros efetivos: Ana 

Maria Heleno de O liveira, representante da comunidade, Presidente do Grupo de 

Seresta Renascer e Presidente deste Conselho; Marcos Roberto da Silva servidor 

público e Secretário deste Conselho; Pablo Farina Prego Júnior Secretário de Cultura; 

Sebastião Egídio, m em bro da comunidade; Bruno Souza Martins, servidor público; 

Reginaldo Custódio da Silva, membro da comunidade; Vánderleia Donizete da Silva, 

membro da comunidade; H elena Antônia Ferreira, membro da comunidade; Margareth 

Raiano Higashi; m em bro da comunidade. Todos os presentes foram convidados por 

telefone, comunicando o dia, hora e local da reunião. A  Senhora A na M aria Pleleno de 

Oliveira, Presidente, agradeceu a todos os presentes que atenderam o convite. Logo, 

tendo o quórum suficiente, a Presidente solicitou ao secretário a leitura da ata anterior 

que foi aprovada por todos, deu boas vindas a todos ao exercício 2020 e relatou à pauta 

que inclui os seguintes assuntos. 01) V istorias nos bens culturais; 02) R esposta da 

solicitação do parecer da G erência de C om pras e Licitações da possib ilidade do 

processo licitatório d e n° 92/2019 ser prorrogado quanto sua vigência  contratual, 

atinente a contratação d e  consultoria concernente aos trabalhos do ICM S  

C ultural. 3) A provação d o  Plano de aplicação d o  fundo. O secretário Senhor Marcos 

Roberto da Silva solicitou a  palavra e declarou a im portância de iniciar as vistorias junto 

com  os engenheiros da secretaria de obras nos bens culturais no início do ano. Em 

seguida relatou, após posicionam ento da Gerência de Compras e Licitações, que a 

possibilidade do processo licitatório de n° 92/2019, atinente ao ICMS Cultural, ser 

prorrogado, foi autorizado. A Presidente Senhora A na Maria Heleno de Oliveira 

apresentou o plano de aplicação do fúmpac, que após análise foi aprovado por 

unanimidade pelo conselho e será anexado ao final desta ata. A Prçsidente agradeceu a 

presença de todos. N ada m ais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai 

assinada por mim, M arcos Roberto da Silva, secretário deste conselho, que a redigiu, 

lavrou os trabalhos e a todos que estiveram presentes na qualidade de conselheiros. 

Extrem a, 13 (treze) de janeiro de 2020. Ana Maria Heleno de Oliveira
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PLANO  DE A P L IC A Ç Ã O  D O  F U N D O  M U N IC IP A L  D E  P R E S E R V A Ç Ã O  DO  

PA T R IM Ó N IO  C U L T U R A L  D E E X T R E M A  

PARA O A N O  D E 2020 /  E X E R C ÍC IO  2022

N om e do bem E scola E stad u a l O dete V aladares.

Justificativa
Bem cultural com  Decreto de Tom bam ento: n° 2.033/2008. 

M anutenção do telhado da quadra.

0  que será 

realizado

O prédio, que é um bem cultural tom bado, necessita uma 

manutenção no telhado da quadra, com  a colocação de placas de 

alumínio nas estruturas para im pedir a  proliferação de pom bos e 

instalação de novas calhas.

Valor estimado R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Prazo de realização De janeiro a novembro de 2020.

Nom e do bem Igreja de Santa R ita

Justificativa
M anutenção da escadaria do Santuário de Santa R ita de Extrema. 

Bem inventariado, EAU-02, ficha atualizada em  2017

0  que será 

realizado

A escadaria necessita de m anutenção para m elhor atender os 

devotos e turista que visitam Extrem a durante o ano. 

Principalmente no mês de maio, mês da com em oração da 

padroeira do m unicípio.

Valor estimado R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Prazo de realização De maio a novem bro de 2020.

N om e do bem Igreja de Santa  R ita

Justificativa Manutenção do fundo do Santuário de Santa R ita de Extrema. 

Bem inventariado, EAU-02, ficha atualizada em  2017.

0  que será 

realizado
M anutenção do fundo do Santuário de Santa R ita de Extrema. 

Para m elhor atender os devotos. Praticidade nos atos religiosos



do dia a dia e principalmente em  data comemorativa.

Valor estimado R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)

Prazo de realização De janeiro  a  novembro de 2020.

Extrema, 13 de janeiro  de 2020



Ata da 125“ (centésima vigésima quinta) reunião ordinária do Conselho Municipal do

Património Histórico c Cultural de Extrema (COMPACE).

Aos 04 (quadro) dias do mês de março de 2020 (dois mil e vinte) às 09 (nove horas) na 

Secretaria de Cultura, localizada na Casa da Cultura -‘José Alves”, sito a Praça Presidente 

Vargas, n° 100, foi realizada a 125a (centésima vigésima quinta) reunião ordinária do 

COMPACE. Estiveram presentes os seguintes membros efetivos: Ana Maria Heleno de 

Oliveira, representante da comunidade, Presidente do Grupo de Seresta Renascer e Presidente 

deste Conselho; Marcos Roberto da Silva servidor público e Secretário deste Conselho; Pablo 

Farina Prego Júnior Secretário de Cultura; Sebastião Egídio, membro da comunidade; Bruno 

Souza Martins, servidor público; Reginaldo Custódio da Silva, membro da comunidade; 

Vánderleia Donizete da Silva, membro da comunidade; Helena Antônia Ferreira, membro da 

comunidade; Margareth Raiano Higashi; membro da comunidade. Todos os presentes foram 

convidados por telefone, comunicando o dia, hora e local da reunião. A Senhora Ana Maria 

Heleno de Oliveira, Presidente, agradeceu a todos os presentes que atenderam o convite. Logo, 

tendo o quórum suficiente, a Presidente solicitou ao secretário a leitura da ata anterior que foi 

aprovada por todos e relatou à pauta que inclui os seguintes assuntos. 01) Solicitação da 

manutenção do telhado da quadra, Escola Estadual Odete Valadares. 02) Apresentação do 

projeto de manutenção do fundo do Santuário de Santa Rita de Extrema (Igreja de Santa 

Rita). O secretário Senhor Marcos Roberto da Silva solicitou a palavra e declarou a importância 

da manutenção do telhado da quadra da Escola Estadual Odete Valadares, que é um bem 

cultural tombado. É necessária a colocação de placas de alumínio nas estruturas para impedir a 

proliferação de pombos e instalação de novas calhas. A obra será custeada pelo Fundo 

Municipal de Preservação do Património Cultural (FUMPAC). A segunda pauta foi à 

apresentação para os conselheiros o projeto de manutenção do fundo do Santuário de Santa Rita 

de Extrema. Ao analisarem o projeto, os conselheiros expressaram imenso contentamento. Em 

seguida os assuntos foram aprovados por todos. A Presidente agradeceu a presença de todos. 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Marcos 

Roberto da Silva, secretário deste conselho, que a redigiu, lavrou os trabalhos e a todos que 

participaram na qualidade de conselheiros. Extrema, 04 (quadro) de marco de 2020. Ana Maria

___; Vánderleia Uomzete da Silva

Marcos Roberto da Silva

.; Margareth Raiano

; Sebastião



Aos 06 (seis) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte) às 09h (nove horas) na Secretaria 

de Cultura, localizada na Casa da Cultura “José Alves”, sito a Praça Presidente Vargas, n° 100, 

toi realizada a reunião ordinária do COMPACE. A reunião foi realizada na forma remota. 

Participaram os seguintes membros efetivos: Ana Maria Heleno de Oliveira, representante da 

comunidade, Presidente do Grupo de Seresta Renascer e Presidente deste Conselho; Marcos 

Roberto da Silva servidor público e Secretário deste Conselho; Pablo Farina Prego Júnior 

Secretário de Cultura; Sebastião Egídio, membro da comunidade; Bruno Souza Martins, 

servidor público; Reginaldo Custódio da Silva, membro da comunidade; Vánderleia Donizete 

da Silva, membro da comunidade; Helena Antônia Ferre ira, membro da comunidade; Margareth 

Raiano Higashi; membro da comunidade. Todos os participantes foram convidados por telefone, 

comunicando o dia e hora da reunião. A Senhora Ana Maria Heleno de Oliveira, Presidente, 

agradeceu a todos os participantes que atenderam o convite. Logo, tendo o quórum suficiente, a 

Presidente solicitou ao secretário o envio da ata anterior a todos, que foi aprovada e relatou à 

pauta que inclui os seguintes assuntos. 01) Apresentação do projeto para manutenção da 

escadaria do Santuário de Santa Rita de Extrema. O secretário Senhor Marcos Roberto da 

Silva declarou remotamente a importância da manutenção da escadaria do Santuário de Santa 

Rita de Extrema, um bem cultural inventariado. A manutenção será satisfatória tanto para 

comunidade entorno, quanto para a população em geral. Com a manutenção todo o contexto 

histórico será valorizado, recuperando ares de cidade de interior, valorizará não só a escadaria, 

mas. também a fachada do Santuário de Santa Rita de Extrema, marco histórico do município, 

visto que a história dos espaços que correspondem à Praça Presidente Vargas (antigo Largo da 

Matriz) está associada à consolidação do núcleo de povoamento que deu origem ao Município 

de Extrema. A obra será custeada pelo Fundo Municipal de Preservação do Património Cultural 

(FUMPAC). Em seguida o assunto foi aprovado por todos. A Presidente agradeceu a 

participação de todos remotamente. As assinaturas foram colhidas posteriormente na casa de 

cada conselheiro. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por 

mim, Marcos Roberto da Silva, que a redigiu, lavrou os trabalhos e a todos que participaram na

Ata da 126a (Centésima vigésima sexta) reunião remota ordinária do Conselho Municipal

do Património Histórico e Cultural de Extrema (COMPACE).



Aos 08 (oito) dias do mês de ju lho de 2020 (dois mil e vinte) às 09 (nove horas) na 

Secretaria de Cultura, localizada na Casa da Cultura “José Alves”, sito a Praça 

Presidente Vargas, n° 100, foi realizada a 127a (centésima vigésim a sétima) reunião 

remota ordinária do COMPACE. Participaram os seguintes m em bros efetivos: Ana 

Maria Heleno de Oliveira, representante da com unidade, Presidente do Grupo de 

Seresta Renascer e Presidente deste Conselho; M arcos R oberto da Silva servidor 

público e Secretário deste Conselho; Pablo Farina Prego Júnior Secretário de Cultura; 

Sebastião Egídio, membro da comunidade; Bruno Souza M artins, servidor público; 

Reginaldo Custódio da Silva, m em bro da comunidade; V ánderleia Donizete da Silva, 

membro da comunidade; Helena Antônia Ferreira, m em bro da  com unidade; M argareth 

Raiano Higashi; membro da comunidade. Todos os participantes foram  convidados por 

telefone, comunicando o dia e hora da reunião. A  Senhora A na M aria Fleleno de 

Oliveira, Presidente, agradeceu a todos os participantes que atenderam  o convite. Logo, 

tendo o quórum suficiente, a Presidente solicitou ao secretário o envio da ata anterior a 

todos, que foi aprovada e relatou à pauta que inclui o seguinte assunto. 01) C elebração  

do Dia N acional do Patrim ónio C ultural. Diante do cenário de crise sanitária causado 

pelo COV1D-19. O Setor do Património Cultural de Extrem a se adequou o m odo de 

celebração do Dia Nacional do Património Cultural, neste ano, foi agendado na rádio 

Portal FM, localizada na Praça Presidente Vargas, n° 62, sala 33, para o d ia  17 de agosto 

de 2020 uma conversa com o Jornalista Adriano Carvalho em  seu program a notícias. 

Participarão do bate papo o Secretário de Cultura; Pablo Farina e o  Chefe do Setor do 

Património Cultural; M arcos Roberto da Silva. Serão indagados os assuntos: Dia 

Nacional do Património Cultural, a  importância da preservação, o despertar da 

consciência na comunidade, os 25 anos do ICMS Cultural e a  Educação Patrimonial. 

Em seguida o assunto íoi aprovado por todos. A Presidente agradeceu a participação de 

todos remotamente. As assinaturas foram  colhidas posteriorm ente na casa de cada 

conselheiro. N ada mais havendo a  tratar, foi lavrada a  presente ata que vai assinada por 

mim. Marcos Roberto da Silva, secretário deste conselho, que a redigiu, lavrou os 

trabalhos e a todos que participaram na qualidade de conselheiros. Extrem a, 08 de julho

_________________ , M arcos

Pablo Farina Prego Júnior

Ala da 127- (Centésima vigésima sétima) reunião remota ordinária do Conselho Mnnieipal

do Património Histórico e Cultural de Extrema (COMPACE).

de 2020. Ana M aria Heleno de Oliveira 

Roberto da Silva
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Aos 09 (nove) dias do m ês de setembro de 2020 (dois mil e vinte) às 09 (nove horas) na 

Secretaria de Cultura, localizada na Casa da Cultura "José Alves , sito a Praça 

Presidente Vargas, n° 100, foi realizada a 128a (centésima vigésim a oitava) reunião 

remota ordinária do COMPACE. Participaram os seguintes m em bros efetivos: Ana 

Maria Heleno de Oliveira, representante da comunidade, P residente do Grupo de 

Seresta Renascer e Presidente deste Conselho; Marcos R oberto da  Silva servidor 

público e Secretário deste Conselho; Pablo fa rin a  Prego Júnior Secretário de Cultura, 

Sebastião Egídio, membro da comunidade; Bruno Souza M artins, servidor público, 

Reginaldo Custódio da Silva, membro da comunidade; V ánderleia Donizete da Silva, 

membro da comunidade; Helena Antônia Ferreira, membro da com unidade; M argareth 

Raiano Higashi; m em bro da comunidade. Todos os participantes foram convidados por 

telefone, comunicando o dia e hora da reunião. A Senhora A na M aria Heleno de 

Oliveira, Presidente, agradeceu a todos os participantes que atenderam  o  convite. Logo, 

tendo o quórum suficiente, a Presidente solicitou ao secretário o envio da ata anterior a 

todos, que foi aprovada e relatou à  pauta que inclui o seguinte assunto: 01) 

M anutenção na p in tura do Prédio da A ntiga  Prefeitura M unicip a l d e  E xtrem a. Foi 

apresentado a  este conselho o projeto de manutenção do Prédio da Antiga Prefeitura 

Municipal de Extrema, com reparação das trincas, pintura da alvenaria  e esquadrias, 

construção de canteiro junto  a fachada lateral direita e revitalização da Praça Presidente 

Vargas no entorno imediato da edificação. O Prédio da Antiga Prefeitura M unicipal de 

Extrema, é a sede da  CREARTE (Associação de Artistas e Artesões). Todos presentes 

na reunião remota ficaram maravilhados com o projeto e aprovaram . Foi informado ao 

conselho sobre a instalação de m ourões em  madeira e cerca no bem  tombado Serra do 

Lopo para restringir o acesso a área, também foram instaladas m anilhas de concreto no 

acesso às trilhas, além  da retirada do portal, guarita, salas e da instalação sanitária. Os 

conselheiros aprovaram as intervenções na Serra do Lopo. A Presidente agradeceu a 

participação de todos remotamente. As assinaturas foram colhidas posteriorm ente na 

casa de cada conselheiro. Nada m ais havendo a tratar, foi lavrada a  presente ata que vai 

assinada por mim, Marcos Roberto da Silva, secretário deste conselho, que a redigiu, 

lavrou os trabalhos e  a todos que participaram  na qualidade de conselheiros. Extrema. 

09 de setembro de 2020. Ana Maria Heleno de Oliveira ( & ) v

Ata da 128- (Centésima vigésima oitava) reunião remota ordinária do Conselho Mnnieipal

do Património Histórico e Cultural de Extrema (COMPACE).
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Aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2020 (dois m il e vinte) às 09 (nove horas) 

na Secretaria de Cultura, localizada na Casa da Cultura "José Alves , sito a Praça 

Presidente Vargas, n° 100, foi realizada a  129a (centésim a vigésim a nona) reunião 

remota ordinária do COM PACE. Participaram os seguintes m em bros efetivos: Ana 

Maria Heleno de Oliveira, representante da com unidade, Presidente do Grupo de 

Seresta Renascer e Presidente deste Conselho; M arcos Roberto da Silva servidor 

público e Secretário deste Conselho; Pablo Farina Prego Júnior Secretário de Cultura; 

Sebastião Egídio, membro da comunidade; Bruno Souza M artins, servidor público; 

Reginaldo Custódio da Silva, m em bro da comunidade; V ánderleia Donizete da Silva, 

membro da comunidade; Helena Antônia Ferreira, m em bro da  com unidade; M argareth 

Raiano Higashi; membro da com unidade. Todos os participantes foram convidados por 

telefone, com unicando o dia e hora da reunião. A Senhora A na M aria Heleno de 

Oliveira, Presidente, agradeceu a  todos os participantes que atenderam  o convite. Logo, 

tendo o quórum suficiente, a Presidente solicitou ao secretário o envio da ata anterior a

__  todos, que foi aprovada e relatou à pauta que inclui o seguinte assunto. 01) E ducação

Patrim onial; 02) Parecer sobre o P lano de A plicação; 03) Inventário . D iante do 

cenário de crise sanitária causado pelo COV1D-19. O Setor do Património Cultural de 

Extrema, como outras áreas, tiveram que se adequar no m odo de apresentar suas ações 

educativas. Este ano com o objetivo de inovar a Cartilha: “Educação Patrimonial -  

Extrema — MG — Brasil - 10 anos e para atender o m om ento em  que o m undo está 

passando, a pandem ia covid-19, o material na parte da história em  quadrinhos foi 

recriado na forma de vídeo. O conteúdo em quadrinhos da Cartilha: Educação 

Patrimonial — Extrema — MG — Brasil — 10 anos recebeu anim ações e os personagens 

receberam vozes. O produto final, o vídeo, foi publicado na página oficial no facebook 

do conselho, COM PACE e com partilhado em outras m ídias. N ovam ente um a obra 

superou em todas as expectativas, recebeu elogios de colaboradores de outros setores da 

prefeitura, da população, principalm ente das crianças e intem autas. O vídeo até o 

momento atingiu 12.129 visualizações. Abaixo o link para o acesso. Link do vídeo: 

https://www.facebook.com/COM PACE/videos/663417037888289 Em seguida M arcos

deu o parecer sobre o Plano de Aplicação, tendo realizado os seguintes investimentos: 

medidas propostas para a Escola Estadual Odete Valadares no valor de R$ 25.684.41

Ata da 129a (Centésima vigésima nona) reunião remota ordinaria do Conselho Municipal

do Património Histórico e Cultural de Extrema (COMPACE).

https://www.facebook.com/COMPACE/videos/663417037888289
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(v in te e cinco m il seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos); Medidas 

propostas para a  Igreja de Santa Rita (Santuário de Santa Rita de Extrema) no valor de 

R$ 104.699,32 (cento e quatro mil seiscentos e noventa e nove reais e trinte e dois 

centavos). M arcos informou ainda que para o trabalho apresentado ao Iepha ainda 

entrarão o pagam ento de dois empenhos referentes às Capelas de Nossa Senhora da 

C onceição A parecida e Nossa Senhora da  Imaculada Conceição, que são referentes aos 

investim entos aprovados no Plano de Aplicação do ano passado. Os valores dos 

em penhos são respectivamente R$226,05 (duzentos e vinte e seis reais e cinco centavos) 

e R$6.742,61 (seis mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos). Os 

conselheiros aprovaram os investimentos realizados. Em seguida, após apreciação, foi 

analisada e aprovada por unanimidade a  Atualização do Inventário elaborado para o 

Exercício 2022. A área atualizada neste ano foi a Zona 01 -  Distrito Sede — Área 

Proteção Preferencial, de acordo com o último cronograma apresentado. As categorias 

diagnosticadas e os respectivos bens atualizados são as seguintes: Baú-cofre (BMI 07), 

Peças que compõem o batistério (BMI 10), Oratórios Laterais: Sagrada Família e Nossa 

Senhora Aparecida (BMI 11) e Imagem Cristo Crucificado (BMI 18), todos 

pertencentes ao atributo Bens Móveis e Integrados/Acervos. Na ocasião não foram 

realizadas novas fichas de inventário. Destacou-se que o trabalho a ser enviado ao 

IEPH A /M G  seguiu a metodologia recomendada na Deliberação Normativa do CONEP 

N° 20/2018. Além disso, ainda seguindo as recomendações da Deliberação Normativa 

do C O N EP N° 20/2018, os conselheiros analisaram e aprovaram o plano de ação. Os 

conselheiros ainda analisaram e aprovaram o material e o meio de transmissão da 

divulgação. A Presidente agradeceu a participação de todos remotamente. As 

assinaturas foram colhidas posteriormente na casa de cada conselheiro. Nada mais 

havendo a  tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Marcos Roberto 

da Silva, secretário deste conselho, que a redigiu, lavrou os trabalhos e a todos que 

participaram  na qualidade de conselheiros. Extrema, 09 de novembro de 2020. Ana

M aria Heleno de Oliveira Marcos- Roberto da Silva

, Pablo Farina r\ Prego Júnior r-
4 : Bruno ^  Souza Martins

H elena Antô.
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da Silva


