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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
A quarta reunião do COMPAC aconteceu de forma híbrida.  
A Presidente Roselene Alves abriu a pauta para discussão: (1) Análise e aprovação de investimentos da verba do 

Fundo Municipal de Patrimônio Cultural (FUMPAC) no bem imaterial Festa de Santa Helena e Educação Patrimonial; 
Roselene Alves deu a palavra para a historiadora Shirley Francisca Silva Fonseca, que também estava presente 
presencialmente na reunião. Shirley Fonseca apresentou a proposta de investimento do COMPAC no valor de R$3.000,00 
(Três mil reais) no bem imaterial Festa de Santa Helena. Roselene Alves argumentou, inclusive, que acha o valor pequeno. 
Shirley Fonseca apresentou também a proposta de investimento na educação patrimonial, com a qual haveria um investimento 
do COMPAC no valor de R$3.000,00 (Três mil reais). Para a educação patrimonial, a proposta é uma visita ao Circuito Praça 
da Liberdade, em Belo Horizonte para os funcionários da prefeitura (incluso transporte e almoço) e tendo os conselheiros como 
convidados, sendo apenas o transporte incluso nesse caso. As propostas foram aceitas com unanimidade.  

(2) Análise e Deliberação sobre a casa da Rua Olinto Alvim, nº8, Boa Vista. Roselene Alves apresentou a 
situação da edificação com Conselho. A casa foi inventariada, mas o dono não foi notificado sobre o inventariado. As 
edificações inventariadas a partir de 2010 não tiveram os donos notificados. Roselene Alves disse que a lei diz que os donos 
devem ser notificados. Shirley Fonseca, por outro lado, afirma que a legislação não fala sobre essa obrigatoriedade. Shirley 
Fonseca entende que a, já prevista, revisão de bens inventariados servirão para resguardar o Conselho sobre uma possível 
contestação do Ministério Público a respeito da demolição de um bem nessas situações. Marcelo Azeredo não vê necessidade 
do Ministério Público estranhar a demolição de algo que não foi informado. Roselene Alves propôs um relatório técnico do DLO 
sobre a edificação. Gustavo Guimarães afirmou que a falta de notificação ao proprietário remete à uma omissão legislativa no 
prosseguimento, o que acarreta em uma insegurança jurídica. Contudo, isso não deve inferir sobre o valor histórico do bem. 
Gustavo Guimarães entende que o Conselho deve pensar em medidas que não lesem o proprietário nem a sociedade, 
permitindo a argumentação. Priscila Cristeli se manifestou, concordando com Gustavo Guimarães a respeito do valor histórico 
do bem. Gustavo Guimarães falou sobre a necessidade de se realizar uma análise de mérito. Roselene Alves disse estar à 
cargo do Conselho pedir o anteprojeto. Na outra gestão o Conselho tentou organizar uma Comissão para resolver essa 
questão das edificações inventariadas cujos donos não foram notificados, contudo, poucas pessoas estavam dispostas à 
participar. Simone Costa perguntou sobre a existência da análise de um historiador. Roselene Alves confirmou. Roselene Alves 
sugeriu novamente que o DLO realize uma análise técnica sobre a edificação. Todos concordaram com a análise. Gustavo 
Guimarães ressaltou a necessidade de solucionar a questão das notificações. 

(3) Informações sobre a situação da casa da rua Alvim Fernandes, nº41. Roselene Alves apresentou a situação 
da casa. A proprietária realizou uma série de modificações que descaracterizaram a edificação. Posteriormente, entrou com 
uma pedido de demolição que acarretou em uma multa do COMPAC sobre a descaracterização do imóvel. Contudo, a 
proprietária recorreu, por não se tratar de uma edificação no perímetro protegido e o Conselho reconheceu que aplicou a multa 
de forma indevida, retirando a penalidade. A proprietária então entrou com uma ação contra o Conselho, pedindo uma 
indenização no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais) pelo transtorno. Gustavo Guimarães afirmou que o Conselho agiu de 
forma correta, estando em seu direito reconhecer que a multa não estava dentro da legislação e retirando. Gustavo Guimarães 
disse ainda que o pedido de indenização por parte da proprietária soa afrontoso e intimidador ao Conselho e ao poder atribuído 
à ele. Simone Costa perguntou se a multa gerou algum dano à proprietária. Roselene Alves afirmou que não, tendo em vista 
que a multa foi retirada. Fernanda Costa perguntou se o Conselho precisa se posicionar de alguma forma ou se a pauta entrou 
como forma de tornar ciente a respeito da situação. Roselene Alves disse que a Procuradoria solicitou uma resposta do 
Conselho. Fernanda Costa afirmou ser direito da proprietária recorrer, mas que a prefeitura deve encaminhar com o processo. 
Roselene Alves explicou que a edificação não estava no perímetro e que o Conselho reconheceu isso. Simone Costa 
perguntou se a proprietária pagou multa ao DLO, pelas modificações realizadas na edificação. 

 
 



 

 

 
Fernanda Costa disse que a multa do DLO é um outro assunto, a ser tratado com o DLO. A questão a ser tratada é a com o 
Conselho. Assim, entende que foi possível voltar a trás e que o Conselho voltou, não reconhecendo danos. Gustavo Guimarães 
disse que irão fechar a minuta e enviar no grupo do whatsapp do Conselho. Roselene Alves explicou que foi a Procuradoria 
que enviou a questão para o Conselho, sendo a segunda vez que solicitam.  

(4) Análise da documentação sobre a Praça Wilson Tanure (CAT). Roselene Alves apresentou o assunto, que se 
trata de um projeto de adoção de praça pública. As imagens do projeto foram compartilhadas na reunião. A arquiteta, urbanista 
e paisagista responsável é a Tatiana Barbosa Carneiro. Marcelo Azeredo perguntou sobre quem está adotando a praça. 
Roselene Alves explicou que se trata de um projeto ainda sem nome, que será oferecido aos empresários da cidade. Fernanda 
Costa explicou que a arquiteta Tatiana Barbosa trabalha na prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, e tem realizado os 
projetos das praças. Fernanda Costa pediu ainda que o projeto seja enviado no grupo. Shirley Fonseca falou sobre a 
oportunidade para que, com o projeto no grupo de Whatsapp, Fernanda Costa e Priscila Cristeli olhem a proposta com um 
olhar mais técnico. Shirley Fonseca relembrou ainda que o Teatro Rivelo terá saída para a praça. O projeto foi aprovado com 
unanimidade. Shirley Fonseca fez apenas uma observação sobre o símbolo de Sete Lagoas, que, mesmo sendo móvel, no 
projeto apareceu com grandes proporções.  

(5) Apresentação de propostas de obra na Catedral de Santo Antônio. Roselene Alves passou a palavra para 
Ronaldo Fonseca. Ronaldo Fonseca disse ser procurado pelo Dom Francisco e Padre Wilson para realizar um restauro de 
algumas condições originais da Catedral. O altar-mor deveria ficar encostado no sacrário. Além disso, o altar também seria 
reposicionado, originalmente. Além disso, existe a necessidade da inserção de uma plataforma de acesso para pessoas com 
deficiência ao presbitério. Atualmente, se tiver um padre com deficiência, ele não consegue acessar. Posteriormente gostariam 
também de realizar uma reforma para retirada do carpete sobre o mármore simpolino. Atualmente a extração desse tipo de 
mármore é proibida. Originalmente vinham da Serra do Cipó. A proposta seria que, caso abaixo do carpete seja descoberto um 
mármore em estados ruins ou a sua inexistência, seja utilizado um mármore com padronagem parecida para compor o altar. 
Além disso, a reforma incluiria a inserção de guarda-corpo na frente do presbitério, que apresenta um desnível de 80 cm e a 
colocação de duas cátedras, uma à direita e uma à esquerda. Roselene Alves questionou sobre a restauração de pilares e 
algumas paredes que estão trincadas. Ronaldo Fonseca disse sobre a ideia inicial de realizar a reforma em partes, tendo em 
vista o baixo orçamento. Roselene Alves perguntou sobre os riscos estruturais. Ronaldo Fonseca disse que irá verificar com 
Padre Wilson e dará um retorno. Shirley Fonseca perguntou se é possível não retirar o mármore. Ronaldo Fonseca explicou 
que na proposta de reforma inclui a retirada do acréscimo do tablado de madeira, com elevação. O que acarreta na incerteza 
sobre a existência de mármore por baixo. Roselene Alves usou como exemplo a reforma do Casarão, na qual utilizaram uma 
telha similar para colocar por baixo, aproveitando a maioria de telhas originais para o exterior da edificação. Priscila Cristeli 
perguntou quando aconteceu o acréscimo do tablado de madeira. Shirley Fonseca respondeu que a última reforma da Catedral 
foi em 2009. Ronaldo Fonseca explicou que a parede do tablado também está comprometida. Shirley Fonseca ressaltou que os 
púlpitos também estão fora do lugar. Ronaldo Fonseca completou que as escadas também estão fora do local original e que, 
ninguém sabem onde estão. Shirley Fonseca afirmou estar preocupada com o mármore. Ronaldo Fonseca explicou sobre as 
necessidades estéticas de compor o material. Priscila Cristeli sugeriu a possibilidade de utilizar um outro material, já existente 
no piso, para completar o mármore, evitando a retirada de um material raro e antigo. Ronaldo Fonseca afirmou que existe sim 
essa possibilidade. Shirley Fonseca falou sobre a primeira obra do altar-mor, em 1960 e que a edificação já sofreu muitas 
modificações. Fernanda Costa falou sobre a necessidade de realizar a restauração. Concorda com a Priscila e sugeriu caso 
não seja encontrado mármore abaixo do tablado, o material seja buscado em obras antigas. O ideal é sempre manter o 
material original. Marcelo Azeredo fez uma observação de que, sendo a proposta aprovada pelo COMPAC, o responsável 
técnico não irá descaracterizar o altar. Todos foram favoráveis com as propostas de obra. Simone Costa solicitou apenas que a 
questão do mármore seja solucionada. Roselene Alves pediu para que, quando tiver a perspectiva 3D, Ronaldo traga para 
apresentar ao Conselho. 

(6) Informações Gerais. Shirley Fonseca perguntou sobre como está a situação da casa que foi solicitada um laudo 
técnico em dezembro (edificação da rua São Paulo, nº76). Fernanda Costa foi com Matusalém de Andrade ao local, mas não 
chegou a fazer o relatório. Fernanda Costa deu o depoimento de que no local foram encontradas muitas trincas e alguns 
elementos de Art Déco. Irá fazer o relatório e mandar as fotos da edificação no grupo do whatsapp do COMPAC. Marcelo 
Azeredo disse não ver necessidade de um relatório, sendo apenas o depoimento de Fernanda a respeito da edificação 
satisfatório. Shirley Fonseca, por outro lado, falou sobre a forma como um parecer técnico embasa a decisão do Conselho. 
Marcelo Azeredo falou sobre a Ilha do Mlito e sua descaracterização. O atual uso da ilha, com tendas, som alto e iluminação 
descaracterizam o local e vê a necessidade de uma intervenção do Conselho. Marcelo Azeredo sugeriu que os conselheiros 
passem no local e analisem o uso. Shirley Fonseca falou sobre um problema no muro do museu sobre um cano de água. 
Gostaria de se embasar em alguma legislação. Fernanda Costa falou que o Código de Obras, que está em aprovação, abrange 
essa questão. Mas que o vigente não tem. Existe a possibilidade de recorrer utilizado o Código Civil.  
 



 

 

Gustavo Guimarães sugeriu que Shirley Fonseca fotografe a questão e encaminhe para análise. Simone Costa sugeriu um 
encontro informal do Conselho, fora da reunião. Mário Márcio Campolina disse existirem alguns assuntos do Conselho que 
devem ser solucionados e que nunca chegam em um acordo. Assim, um encontro informal pode ser uma boa alternativa. 
Fernanda Costa sugeriu que seja criada uma Comissão remunerada para a criação de minutas de lei para questões do 
COMPAC. A seu ver, essa comissão acarretaria em mais agilidade e a remuneração ajuda no compromisso das pessoas. 
Mário Márcio Campolina disse que já existem pessoas suficientes na procuradoria e que se fossem retiradas cerca de duas 
pessoas junto ao Gustavo Guimarães, essas questões já seriam solucionadas e agilizadas de forma mais simples. Fernanda 
Costa disse que seria um apoio nas partes que demandam mais serviço, especialmente in loco, notificação de proprietários, 
entre outras situações. Simone Costa falou sobre a forma como uma Comissão remunerada agregaria ainda valorização 
profissional. Mário Márcio Campolina disse que essa Comissão pode sim acontecer, até para resolver uma série de questões. 
Shirley Fonseca falou que o Amauri Artimos tem feito isso por conta própria. Fernanda Costa sugeriu que sejam pegos 
estagiários da Cultura para dar um apoio. Mário Márcio Campolina disse que é uma honra ter como suplente o Amauro Artimos 
e que o Conselho precisa ter uma visão de economia. Geraldir Carvalho concorda com o Mário Márcio Campolina. A economia 
precisa andar junto, da mesma forma como com a questão do Teatro Rivelo. Roselene Alves pediu para Fernanda Costa, caso 
seja possível, pegar alguns nomes para integrarem essa Comissão. Seria interessante que a comissão conte com um 
participante de cada seguimento para realizar a análise, acompanhamento e relatório. Solicitou ainda que, caso aconteça uma 
reunião extra-oficial que pelo menos a avisem com 10 dias de antecedência. Roselene Alves Teixeira, agradeceu a todos e deu 
por encerrada e reunião. 
 

 
 
CONCLUSÃO: 
 
(1) Foi aprovado o investimento da verba do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural (FUMPAC) no bem imaterial Festa de 
Santa Helena e Educação Patrimonial; (2) O DLO realizará uma análise técnica sobre a casa da Rua Olinto Alvim, nº8, Boa 
Vista; (3) Irão fechar a minuta sobre a casa da rua Alvim Fernandes, nº41 e enviar no grupo do whatsapp do Conselho; (4) O 
projeto da Praça Wilson Tanure (CAT) foi aprovado com unanimidade. (5) Todos foram favoráveis com as propostas de obra na 
Catedral de Santo Antônio, mas houveram ressalvas.  

  
 
 
Data  22 / 03  / 2022                                                   
                                                                                                            ______________________________________ 
                                                                                                                                            Assinatura 
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