
 

 

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 09/02/2022 – 08h 

Relator Priscila Sant-Ana Cristeli 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

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

eram: (1) Alvará de demolição em nome de Jadir Maurício Lanza Rabelo, (2) Alvará de demolição em nome de José Carlos 
Goulart, (3) Alvará de demolição em nome de Albino Roberto M. da Costa e (4) Assuntos Gerais. 

A Presidente Roselene Alves abriu a pauta para discussão: (1) Alvará de demolição em nome de Jadir Maurício Lanza 
Rabelo; Roselene Alves leu o ofício do processo nº 27495/2021 referente ao alvará de demolição na rua Pedro Luiz, nº 377, 
centro. O ofício foi encaminhado ao COMPAC por estar dentro da área de atuação do conselho. O Conselho iniciou a análise 
do processo. Roselene Alves conheceu a edificação anteriormente, quando ainda era a Casa das Sombrinhas, um 
estabelecimento tradicional da cidade. Como alguns membros estavam em dúvida sobre qual a edificação em questão, Priscila 
Cristeli compartilhou a tela com a imagem do endereço. O Conselho identificou ser um imóvel histórico que passou por poucas 
intervenções. Ao analisarem a lista de bens tombados e inventariados o Conselho identificou que o imóvel é inventariado desde 
2004, constando como o item número 16 da lista. Logo, o COMPAC não pode liberar a demolição.  

Roselene Alves passou então para a pauta (2) Alvará de demolição em nome de José Carlos Goulart; Roselene Alves 
leu o ofício do processo nº 1390/2022 referente ao alvará de demolição na rua Pedro II, nº 95, centro. O conselho analisou a 
localização do imóvel e concluiu que está fora da área de intervenção e não possui relevância histórica. O Conselho deliberou 
e, por unanimidade, o alvará de demolição foi aprovado.  

(3) Alvará de demolição em nome de Albino Roberto M. da Costa; Roselene Alves leu o ofício do processo nº 
29464/2021 referente ao alvará de demolição na rua Olinto Alvim, nº76, bairro Boa Vista. O ofício foi encaminhado para o 
COMPAC uma vez que o imóvel encontra-se na área de atuação do Conselho, com várias edificações inventariadas na mesma 
rua. O Conselho identificou o imóvel através da imagem do endereço. Ronaldo Fonseca se manifestou. Por ser uma edificação 
com características ecléticas gostaria de ter contato com o projeto antes, mas entende que o bem não é inventariado. Kátia 
Nogueira disse que tem diversas memórias dessa edificação e não concorda com a demolição. Priscila Cristeli também 
gostaria de ver o projeto de intervenção, uma vez que a edificação aparenta ser geminada com as do entorno. Contudo, 
entende que por não estar inventariada, não existe muito o que fazer. Marcelo Barbosa levantou que o Departamento de 
Licenciamento de Obras da Prefeitura de Sete Lagoas teria cuidado com a aprovação para que a obra não comprometa o 
entorno, com critérios para a aprovação. Argumentou ainda sobre a necessidade de liberar o desenvolvimento da cidade, ainda 
mais em situações de edificações mais antigas. Uma vez que não existem incentivos fiscais, a situação se torna insustentável 
para diversos donos que herdaram as edificações. Ronaldo Fonseca falou sobre a necessidade de se preservar as memórias 
da cidade, sendo complicado se aprovar uma demolição sem uma pré-visualização. Kátia Nogueira concordou com Ronaldo. 
Sete Lagoas está perdendo os pontos históricos. Roselene Alves pediu para o Conselho deliberar sobre a pauta. Assim, 
Ronaldo Fonseca e Kátia Nogueira foram desfavoráveis à demolição. Roselene Alves, Marcelo Barbosa e Priscila Cristeli foram 
favoráveis. Assim, fica aprovada a demolição do processo nº 29464/2021.  

(4) Assuntos Gerais; Roselene Alves falou sobre os assuntos que serão abordados na próxima reunião do COMPAC, 
uma retratação na Rua Olinto Alvim sobre uma reforma que recebeu multa. 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: 
 
O conselho não pode liberar o Alvará de demolição em nome de Jadir Maurício Lanza Rabelo, que constava como pauta (1). A 
pauta (2) Alvará de demolição em nome de José Carlos Goulart foi aprovada. A pauta (3) Alvará de demolição em nome de 
Albino Roberto M. da Costa também foi aprovada.  
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