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 DECRETO Nº 48, DE 24 DE JUNHO DE 2016. 
             

 
“Dispõe sobre o Tombamento da Tenda Espírita Nossa 
Senhora Aparecida e São Cosme e Damião e dos dois 
reservatórios de água existentes ao seu entorno, no 
Município de Valença, e dá outras providências correlatas.” 
 
 

     Álvaro Cabral da Silva, Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso 
de suas atribuições legais;  
 
 
 Considerando a intenção do Município em proteger bens que possuam valor histórico, 
arquitetônico, cultural e que caracterizam um valor afetivo para a população; 

  
 Considerando o pronunciamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no processo 
nº. 6234/2016, em favor do tombamento de bens culturais significativos para o Município de 
Valença, como a Tenda Espírita Nossa Senhora Aparecida e São Cosme e Damião, situada à Rua 
Barão de Juparanã 260, no Distrito de Barão de Juparanã; 
 

Considerando que a Tenda Espírita Nossa Senhora Aparecida e São Cosme e Damião, é na 
verdade, a preservação de herança de matriz africana, e tem o fundamento do seu culto orientado 
pela senhora Terezinha Fernandes Azedias, conforme relato a próprio punho, da mesma, datado 
de 1993, Dona Tete, a responsável pelo Centro do Caboclo Rompe Mata de linha branca, do 
Quilombo São José da Serra em Santa Isabel do Rio Preto, Valença, Rio de Janeiro;  

 
Considerando assim que se faz necessário por tais razões, o tombamento deste patrimônio 

cultural, compreendendo também o tombamento de todo o entorno  na área de 19.344 m²,  onde 
se encontra o riacho, as vegetações de grande e pequeno porte, assim como os diversos cômodos 
construídos e distribuídos separadamente seguindo a função e orientação de cada uma das 
entidades às quais se destinam. Acima de tudo esse território todo se torna sagrado, pois ali foram 
implantados os fundamentos exigidos dentro dos preceitos religiosos e os princípios dos 
elementos: água, terra, fogo e ar, que sustentam as diversas linhas elementares do Culto Religioso 
Africano, fundamentos que foram implantados pelos fundadores da tenda e transferidos antes das 
suas mortes para os seus sucessores que os mantém conforme orientação dos Guias;  

 
Considerando que, entende-se que mudar um Terreiro é algo inadmissível do ponto de 

vista dos seus preceitos e fundamentos, que os tornam originais e intransferíveis; 
 
Considerando que a Tenda Espírita Nossa Senhora Aparecida e São Cosme e Damião, por 

ser um ponto de preservação da cultura e através do seu trabalho de dedicação ao culto, que 
revelou e mantém um legado importante para a preservação da nossa memória e tradições e 
sabenças, como a manutenção de culto aos “eguns” no cemitério de escravizados, descoberto 
pelas entidades daquela Tenda Espírita, no alto da Colina da Fazenda dos Rochas;  

 
Considerando a existência de dois reservatórios e catalisadores de água, construídos em 

1904, pela extinta Estrada de Ferro Central do Brasil, situados nos fundos do terreno onde está 
instalada  a  Tenda Espírita, e que tinham como fim, abastecer as caldeiras das antigas máquinas a 
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vapor, conhecidas como “maria fumaça”, sendo certo  que, ditos reservatórios, ainda em 
funcionamento, distribuem atualmente água e abastecem todo o centro do Distrito de Barão de 
Juparanã, Valença/RJ; 

 
Considerando que a água é elemento fundamental e indispensável para a realização dos 

cultos africanos e da maioria das religiões da terra; 
 

Considerando, a singularidade arquitetônica das duas edificações únicas no Município de 
Valença, e onde há um significado emblemático da presença da Rede Ferroviária Central do Brasil 
no Município, por ter sido Valença, possuidora da primeira estrada de ferro de bitola estreita do 
Brasil, razão de sua necessária preservação; 

 
Considerando o artigo 216 caput e incisos I, II, III, IV e V, da Constituição Federal de 1988, 

que elucida os bens considerados patrimônio cultural brasileiro de natureza material e imaterial; 
 
Considerando o § 1º do art. 216, que estabelece a competência do Poder Público em 

proteger o patrimônio cultural brasileiro, por meio de instrumentos administrativos, dentre eles, o 
tombamento; 

 
Considerando a necessidade de proteger as formas de expressão, modos de fazer e viver, 

as manifestações culturais e sociais que conferem identidade cultural ao povo valenciano; 
 

Considerando os termos do Decreto Lei nº. 25 de 30 de novembro de 1937, em seu artigo 
1º; 

 
Considerando os termos do art. 30, IX da Constituição Federal, que estabelece ser também 

da competência do Município a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 
legislação federal e estadual; 

 
Considerando o art. 14, III da Lei Orgânica do Município de Valença, que estabelece ser da 

competência administrativa comum do Município, proteger os documentos, as obras e outros 
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sítios arqueológicos; 

 
Considerando por fim a importância da Tenda Espírita Nossa Senhora Aparecida e São 

Cosme e Damião e dos dois Reservatórios de Água existentes no distrito de Barão de Juparanã, e a 
necessidade imperiosa de se preservar nosso patrimônio cultural; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1º. – Ficam tombados provisoriamente a Tenda Espírita Nossa Senhora Aparecida e 

São Cosme e Damião e os dois Reservatórios de Água existentes no entorno da referida Tenda, no 
distrito de Barão de Juparanã, Município de Valença-RJ. 

 
Parágrafo único: Constituem objeto tutelado do presente tombamento todo o entorno na 

área de 19.344 m², onde se encontra o riacho, as vegetações de grande e pequeno porte, assim 
como os diversos cômodos construídos e distribuídos separadamente seguindo a função e 
orientação de cada uma das entidades às quais se destinam.  
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Art. 2º. – A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo encaminhará o estudo detalhado de 

cada um dos bens de que trata o artigo anterior ao Conselho Municipal de Cultural de Valença, 
que se pronunciará sobre o seu tombamento em caráter definitivo. 

 
Parágrafo único: Para os efeitos do caput deste artigo, o tombamento provisório se 

equiparará ao definitivo. 
 
Art. 3º - Caberá a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo providenciar a inscrição do 

Tombamento em Livro Próprio; 
 

Art. 4º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito, 24 de junho de 2016. 
 
 

REGISTRA-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO E CUMPRA-SE. 
 

 
 
                       Álvaro Cabral da Silva 
                          Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 
                                                    

 
 
 
 

  


