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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
A sexta reunião do COMPAC aconteceu de forma híbrida.  
A Presidente Roselene Alves abriu a pauta para discussão: (1) Alvará de reforma – Proprietário Manoel Ribeiro da 

Silva, rua Teófilo Otoni, nº1128/1130 - Centro; A Presidente Roselene Alves apresentou os proprietários, presentes na 
reunião. Foram então apresentados os documentos do alvará de reforma e o ofício do Departamento de Licenciamento de 
Obras. A solicitação seria para um alvará de reforma interna, em uma edificação que encontra-se na área de atuação do 
Conselho. Após a análise da edificação, o Conselho não viu impedimentos para a reforma. O ofício será devolvido para o DLO, 
órgão que dará prosseguimento ao processo de emissão do Alvará.  

(2) Piso da Capela de Santa Helena; O COMPAC recebeu um ofício de resposta da comunidade que cuida da 
capela. No ofício explicam que a perspectiva 3D solicitada pelo Conselho não foi desenvolvida porque o piso já havia sido 
instalado no momento da solicitação. O COMPAC recebeu ainda um abaixo assinado de pessoas que reconheciam o piso de 
ladrilho hidráulico como anterior à madeira. O Conselho iniciou então uma discussão sobre a possibilidade de aplicar ou não 
uma multa educativa sobre o ato de troca do piso sem consentimento do COMPAC. Kátia Nogueira se posicionou, os 
responsáveis pela troca de piso erraram, mas não justifica prosseguir com essa discussão, segundo a conselheira, o novo piso 
deveria ser aprovado, mesmo que com ressalvas. Assim, dando uma relevância para o abaixo-assinado dos moradores. Por 
outro lado, Shirley Fonseca questionou se a ação fosse realizada em outro lugar, o Conselho não aplicaria uma multa, uma vez 
que passaram em cima do COMPAC. Simone Costa destacou que o piso foi alterado antes mesmo da reunião do Conselho 
que deliberou a pauta. Marcelo Barbosa disse que n ão é possível provar qual foi o piso original. O equívoco dos cuidadores da 
capela foi acharem que ao notificar o COMPAC já poderiam realizar a troca. Fernanda Ferreira explicou que na época das 
construções coloniais os pisos das edificações costumavam ser de assoalho de madeira. Geralmente os critérios para avaliar 
se um elemento é original de determinada época consistem em analisar edificações semelhantes. Fernanda Ferreira ainda 
completou que a perspectiva 3D foi solicitada para que o Conselho conseguisse visualizar melhor como ficaria a edificação 
após a troca do piso. De fato, o ladrilho hidráulico impactou na edificação. Quanto aos recursos para a troca, se tivessem 
aguardado a decisão do Conselho poderiam ser auxiliados pela prefeitura. Logo, Fernanda Ferreira sugeriu colocar na resposta 
que, se houver outra reforma, o Conselho não poderá ter a mesma postura. Roselene Alves exemplificou que, mesmo com a 
prospecção histórica da edificação, em alguns casos, retornar a edificação ao original mexe com a memória da população. 
Assim, citou a situação do Museu Histórico, onde com a prospecção descobriram uma pintura verde, que destoa da lembrança 
dos moradores de Sete Lagoas. Assim, Amauri da Matta perguntou sobre como aconteceu o processo de deliberação sobre o 
piso. Roselene Alves e Shirley Fonseca explicaram sobre o ofício de solicitação para troca de piso e as decisões do COMPAC. 
Priscila Horta fez uma observação quanto a presença de um representante da Cúria Diocesana no Conselho. Ronaldo Fonseca 
se posicionou a favor do consenso. Amauri da Matta perguntou qual o valor mínimo de multa que poderia ser aplicado, 
considerando uma multa com caráter educativo. Shirley Fonseca explicou que o valor da multa precisa ser calculado com base 
no GPN, mas que se aproximaria à R$500,00 (Quinhentos reais). Ronaldo Fonseca, Priscila Horta, Matusalém de Andrade, 
Marcelo Barbosa, Amauri da Matta, Priscila Cristeli, Bárbara Souza e Simone Costa se posicionaram a favor de uma multa com 
caráter educativo, incluindo a possibilidade de um ofício explicativo sobre a situação. Roselene Alves e Kátia Nogueira votaram 
contra a aplicação de uma multa. Assim, com oito votos à favor, o Conselho decidiu pela aplicação de uma multa sobre o valor 
mínimo. 

(3) Reforma da Praça do CAT; Roselene Alves introduziu o assunto, que tem recebido diferentes questionamentos. 
Priscila Horta explicou que recebeu questionamentos sobre o grafite, que foi autorizado por edital e pelo COMPAC. A empresa 
Planeta Calçados, responsável pela reforma, irá realizar a revitalização. Priscila Horta explicou ainda que as pedras empilhadas 
estão passando por um processo de limpeza e reposição das peças danificadas. Shirley Fonseca destacou que o projeto de 
reforma passou pelo COMPAC, inclusive a pintura do CAT. Contudo, a historiadora Shirley Fonseca também estranhou a  



 

 

 alteração de cor. Priscila Cristeli falou sobre os questionamentos que recebeu de outros arquitetos sobre a pintura da 
edificação em tom de azul, elemento que descaracteriza o partido arquitetônico original, que remeteria a uma garça. Falou 
ainda sobre o grafite, que também foi questionado. Fernanda Ferreira destacou que alguns membros do Conselho 
desconheciam essas caraterísticas da pintura da edificação e que o COMPAC deve levar esse ocorrido como um aprendizado. 
Priscila Horta destacou que o Conselho necessita de um tempo de análise para as decisões. Amauri da Matta falou que deseja 
ratificar os posicionamentos da Priscila Horta e Priscila Cristeli quanto a necessidade de um parecer técnico ao Conselho. 
Shirley Fonseca complementou que o COMPAC precisa deliberar com mais cautela. Priscila Cristeli sugeriu que seja dado um 
tempo para levar as situações à um corpo técnico. Roselene concluiu que houve um erro e que o Conselho precisa ser mais 
cauteloso. Fernanda Ferreira explicou ainda que, como servidor público é difícil buscar o conceito histórico sobre diversos 
monumentos da cidade. Marcelo Barbosa fez uma observação sobre as pedras no pilar da praça, que também não são 
elementos originais. Shirley Fonseca explicou que o CAT já passou por diversas transformações.  

(4) Trânsito no entorno da Catedral de Santo Antônio; Roselene Alves explicou que o Conselho recebeu um 
ofício da Secretaria de Trânsito solicitando que o COMPAC executasse o estudo sobre o trânsito no entorno da Catedral. 
Contudo, em 2017, quando o trânsito na região foi liberado, ficou estipulado que um estudo de impacto sobre os bens históricos 
seriam realizado a cada 6 meses pela Secretaria de Trânsito. Assim, Roselene Alves devolveu a ata sobre o estudo, mostrando 
que a responsabilidade de desenvolvimento da atividade é atribuída à Secretaria. Assim, trouxe a pauta para a reunião com 
caráter informativo.  

(5) Rampa de Voo Livre de Sete Lagoas; Roselene Alves, presidente do COMPAC, passou a palavra para Cláudia 
Elane. Cláudia Elane explicou que o projeto da rampa de voo livre foi realizado pela arquiteta Tatiane Carneiro. Foram feitas 
conversas com a população que frequenta o espaço. Idealizando a utilização de materiais naturais, foi proposto um cercamento 
em madeira de eucalipto, estrutura de um pergolado e piso com vegetações e pedras. Além disso, o projeto propõe ainda um 
acesso para entrada de carros e uma entrada para pedestres. A obra terá uma duração aproximada de dois meses e um custo 
estimado pelo SINAP de R$76.671,00 (setenta e seis mil, seiscentos e setenta e um reais). O projeto deverá acontecer por 
uma parceria de adoção de praça ou pela própria prefeitura. O terreno está situado na Zona de Infraestrutura da APA de 
Santa Helena, com base na regulamentação por lei. Aconteceu então a demanda de um estudo de áreas de interesse por 
infraestrutura. Houve então a ideia de utilizar esses dois lotes, que são propriedade da prefeitura, e apresentam essa demanda 
antiga do voo. A proposta do projeto contempla uma intervenção mínima na área e veio para aprovação no Conselho por ser o 
gestor da APA. É importante destacar que o projeto passará pela regulamentação necessária, uma vez que o número de 
usuários irá aumentar. A área também consiste em uma área de interesse de turismo, exigindo um aumento na segurança do 
local e uma regulamentação do uso. Cláudia Elane destacou que o projeto já passou por outros conselhos municipais. Priscila 
Horta perguntou se está definida uma área para propaganda. Cláudia Elane explicou que está definida, mas que não poderá ter 
uma visibilidade maior, como os equipamentos maiores permitem. Priscila Cristeli perguntou sobre o uso de grama para 
pavimentar uma área de terá alto fluxo e alta abrasão. Cláudia Elane destacou que está prevista a manutenção permanente da 
área, assim como a irrigação. Fernanda Ferreira completou que a Tatiane Carneiro executa uma especificação cautelosa das 
espécies de paisagismo. Amauri da Matta elogiou o projeto, mas gostaria de falar que tem escrito sobre a história de Sete 
Lagoas e sugeriu que a história seja atualizada. Inclusive, perguntou para Cláudia Elane sobre as definições para o aniversário 
da cidade e os guias locais de turismo mirins. Cláudia Elane explicou que o aniversário da cidade é gerenciado na secretaria 
adjunta de cultura. Por outro lado, com relação ao trabalho com guias mirins a ideia é excelente. Existia um trabalho junto ao 
CAT, mas com a pandemia teve que ser suspenso. A proposta seria recompor com o bem histórico, mas considerando que já é 
uma atividade consolidada. O projeto da rampa de voo livre foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.  

(6) Informações sobre o ICMS Cultural de 2022; Roselene Alves passou a palavra para Shirley Fonseca que 
explicou que o Registro referente ao Mercado Municipal irá demorar. A reunião com os comerciantes ainda não foi agendada. 
Sugeriu então que os bens inventariados sejam revisados. Priscila Horta perguntou se é possível em 2023 contratar uma 
empresa para fazer o inventário dos bens imateriais de Sete Lagoas. É um trabalho longo para um técnico realizar. Assim, com 
o registro imaterial seria possível realizar mais políticas públicas. Shirley Fonseca explicou que fazer um registro de todos os 
bens é um trabalho extenso e oneroso. A festa do congado, por exemplo, já é registrada como estadual. Priscila Horta fez 
então uma sugestão para que sejam realizados registros em partes. E Shirley Fonseca concordou que o registro pode sim ser 
realizado. Roselene Alves sugeriu que sejam feitos uma meta de registrar, por exemplo, cinco bens por ano. Cláudia Elane 
pontuou que o pão com bola foi um item registrado pelo turismo como uma oferta turística e que pode ser levado com 
COMPAC para avaliar se é possível inventariar. Assim, Roselene Alves agradeceu a todos e deu por encerrada e reunião. 

 



 

 

 
CONCLUSÃO: 
 
(1) O Conselho não viu impedimentos para a reforma. (2) O Conselho decidiu pela aplicação de uma multa sobre o valor 
mínimo. (3) O COMPAC precisa deliberar com mais cautela, junto a um corpo técnico, sobre alguns projetos que chegam ao 
Conselho. (4) A responsabilidade de desenvolvimento da atividade é atribuída à Secretaria de Trânsito. (5) O projeto da rampa 
de voo livre foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. (6) Os bens inventariados serão revisados em 2022. 
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