
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Reunião do COMPAC Sete Lagoas 

Local 
Reunião Hibrida  
 Secretaria da Educação Municipal (Rua Lassance Cunha, 174 - Centro, Sete Lagoas) e Online 

Data/ Horário 01/12/2021 – 08h30min 

Relator Priscila Sant-Ana Cristeli 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
A segunda reunião oficial do COMPAC aconteceu em formato híbrido, presencial e por videoconferência. As pautas 

eram: (1) TAC Simões Filho Confecções e Acessórios LTDA e o Município de Sete Lagoas; (2) Informações sobre construção 
em espaço de bem inventariado (3) Socializar saldo da conta corrente 108905 - ag 395-6 FUMPAC. 

Roselene Alves, president do Conselho, leu o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) desenvolvido por ela, 
Roselene Alves, Jonas Felisberto Dias, responsável pelo Departamento de Licenciamento de Obras e pelo prefeito, Duílio de 
Castro Faria. O documento precisava da aprovação do COMPAC para dar prosseguimento no processo. O Conselho deliberou 
e, por unanimidade, o TAC foi aprovado.  

Na segunda pauta, (2) Informações sobre construção em espaço de bem inventariado. Roselene Alves leu uma carta 
dirigida ao COMPAC pelo atual dono do imóvel residencial localizado na Rua São Paulo, nº 76, bairro Boa Vista, Sete Lagoas. 
Na carta, o atual dono demonstrou interesse em realizar a venda do imóvel para um potencial comprador que iria demoli-lo e 
solicitava o posicionamento do COMPAC. Estavam anexadas algumas fotos da fachada da construção. Foi feita uma 
observação sobre a proximidade da construção à um imóvel inventariado, não sendo essa inventariada.  Após a troca de 
opiniões sobre a necessidade ou não de um posicionamento do Conselho, a presidente, Roselene Alves Teixeira propôs que 
seja feita uma análise técnica por Fernanda Costa Ferreira, Matusalém de Andrade e Priscila Sant-Ana Cristeli. Alguns 
integrantes do Conselho sugeriram um benefício como a isenção de IPTU para os bens inventariados. Fernanda Costa 
Ferreira, Matusalém de Andrade e Priscila Sant-Ana Cristeli farão uma análise técnica do imóvel. Uma vez que não haverão 
novas reuniões do Conselho esse ano, a votação será realizada pelo grupo do COMPAC no Whatsapp.  

Na Terceira pauta, (3) Socializar saldo da conta corrente 108905 - ag 395-6 FUMPAC. A presidente parabenizou 
publicamente a Shirley Francisca Silva Fonseca pelo ICMS Cultural. Foi apresentado então o valor em conta de R$577.434,69 
(Quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Roselene Alves apresentou 
então o valor de R$210.000,00 (Duzentos e dez mil reais) relativo a ordem de serviço da reforma do Centro Cultural “Nhô-Quin 
Drumond” - Casarão. Foi também apresentado o valor de R$85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais) para pagar o projeto de 
reforma nas normas do IPHAN para o Museu Histórico e o Museu do Ferroviário. Shirley Fonseca apresentou um pouco sobre 
o ICMS Cultural. Roselene Alves informou aos Conselheiros que a Shirley necessita das assinaturas no termo de posse que 
encontra-se na Secretaria da Educação. Foi apresentado o trabalho do Quadro 2A – IPAC do Exercício 2023 para apreciação 
de todos os conselheiros, ficando aprovadas as atualizações das seguintes fichas de inventário: 1 – Centro Cultural “Nhô-Quim 
Drumond” – Casarão, 2 – Colégio Diocesano Dom Silvério, 3 – Coreto da Praça Tiradentes, 4 – Escola Estadual Arthur 
Bernardes, 5 – Museu do Ferroviário, 6 – Praça Tiradentes, 7 – Busto do Presidente Arthur Bernardes, 8 – Busto de Getúlio 
Vargas, 9 – Busto do Estadista Mello Viana, 10 – Busto do Milito, 11 – Busto do Prof. João Fernandino JR., 12 – Busto do 
Deputado Renato Azeredo, 13 – Estátua do Presidente Juscelino Kubitschek e 14 – Monumento ao Expedicionário. Também foi 
aprovado que a divulgação dos bens inventariados será realizada através da publicação da lista de bens protegidos até o ano 
2021 no site da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Não havendo mais nada a ser discutido, a Presidente do Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural, Roselene Alves Teixeira, agradeceu a todos e deu por encerrada e reunião. 

  
 

 
CONCLUSÃO: 
 
Foram aprovados o TAC Simões Filho Confecções e Acessórios LTDA e o Município de Sete Lagoas e as atualizações das 
fichas de inventário. O posicionamento do Conselho sobre a possível demolição da edificação na Rua São Paulo, nº 76, bairro 
Boa Vista, Sete Lagoas será analisada após a análise técnica. 
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