
 

 

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 09/11/2022 – 08h30min 

Relator Priscila Sant-Ana Cristeli 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
A reunião do COMPAC aconteceu de forma híbrida.  
A Presidente Roselene Alves abriu a pauta para discussão: (1) Solicita deliberação e aprovação da placa 

publicitária na Praça Wilson Tanure; Roselene Alves concedeu a palavra à Tatiana Carneiro, arquiteta responsável pelo 
projeto de revitalização da Praça Wilson Tanure. A arquiteta compartilhou com o Conselho as imagens do totem com as 
alterações previamente solicitadas pelo COMPAC. A placa foi retirada da calçada, sendo locada sobre o jardim, assim como o 
relógio digital foi também retirado. A altura da placa apresentada é de 3 metros. Marcelo Azeredo destacou que nas imagens 
apresentadas o totem estava inserido em locais diferentes em planta e em foto-inserção. Shirley Fonseca lembrou o Conselho 
sobre as diretrizes de entorno do bem tombado, que não estavam sendo seguidas, lembrando ainda que o trabalho do 
COMPAC deve beneficiar o bem comum. Kátia Nogueira manifestou sobre a agressão e poluição visual que o design da placa 
causa à Praça. Priscila Cristeli destacou que algumas solicitações da última reunião do Conselho não foram atendidas nessa 
nova proposta, como a alteração nas cores, na espessura do pé e da localização. Roselene Alves falou sobre a importância de 
manter as cores da loja na placa. Da mesma forma, Geraldir Alves enfatizou a necessidade de atender a identidade visual da 
marca nas publicidades. A arquiteta Tatiana Carneiro explicou que a placa é padrão da loja, assim, a mesma apenas recebeu o 
design que deveria inserir no projeto. Roselene Alves explicou que não tem como deixar de colocar a placa. Mário Márcio 
Campolina disse que acredita ser necessário afinar o pé do totem. Assim, o Conselho solicitou que o pé da placa seja afinado, 
a localização da placa seja na frente da praça, utilizando a marcação mostrada em planta e a altura seja mantida. 

  
(2) Solicita alvará de demolição em nome de: Clotildes Cristina de Abreu referente ao imóvel à Rua Teófilo 

Otoni, nº 1106 – Centro; Roselene Alves apresentou o ofício ao Conselho. Destacou ainda que o imóvel não encontra-se na 
lista de bens inventariados. Shirley Fonseca destacou a importância de se realizar uma análise mais criteriosa sobre os pedidos 
de demolição. Assim, não sendo algo tão simples como analisar a presença ou não na lista de bens tombados e inventariados. 
Mário Márcio Campolina destacou que gostaria que a cidade preservasse um número maior de imóveis, mas que nesse caso, o 
Conselho não deveria impedir, já que não está localizado no entorno nem na lista. Por unanimidade, o alvará foi aprovado. 

 
(3) Solicita alvará de reforma simples em nome de: Luinha Administradora de Bens Próprios – Praça Francisco 

Sales, nº 16 – Centro; Roselene Alves apresentou a solicitação. Destacou que o imóvel está localizado no entorno da Lagoa 
Paulino. Contudo, trata-se de uma reforma simples, de telhado e pintura. Priscila Cristeli questionou se informaram a cor que 
será pintada a edificação, como forma de o Conselho se prevenir. Contudo, a cor não foi informada. A solicitação foi aprovada 
pelo COMPAC. 

 
(4) Solicita de licença para reforma simples referente ao imóvel à Praça Melo Viana, nº 20 – Escola Estadual 

“Dr. Arthur Bernandes”; Roselene Alves apresentou a solicitação ao Conselho, destacando que o projeto já passou pelo 
COMPAC antes de entrar para aprovação no DLO. Assim, já está autorizado. Trata-se de um restauro da edificação, que está 
sendo acompanhado pelo IPHAN. 

 
(5) Solicita alvará para reforma simples em nome de: Centro Odontológico Vamos Sorrir Nova Serrana Ltda. 

Local de obra: Rua Lassance Cunha, nº 145 – Centro; Roselene Alves apresentou o ofício que solicitada uma reforma 
simples da edificação. Por outro lado, Shirley Fonseca conversou com o proprietário que explicou que na verdade trata-se de 
uma demolição na edificação que era o antigo Mocambo. A solicitação foi aprovada com unanimidade. 

 
 



 

 

 
(6) Apresentação aos Conselheiros da renovação de inventários para envio dos relatórios de ICMS Cultural, 

ano 2022 exercício 2024; Roselene Alves passou a palavra para Shirley Fonseca. A historiadora explicou sobre o ICMS 
Cultural. Esse ano existem bens particulares envolvidos no processo de inventariado. Shirley Fonseca levantou a questão 
sobre notificar ou não os proprietários para terem ciência que o imóvel é inventariado. Por unanimidade, o Conselho acredita 
ser necessário notificar. Na Rua São José, nº 650 o casarão era inventariado e foi demolido de forma ilegal em 2006. No local 
foi construído um supermercado, mas de forma legal. O inventário foi renovado, mas notificado. A edificação institucional 
Colégio Regina Pacis, apesar da reforma, está bem conservado. A edificação residencial localizada na rua Monselhor Messias, 
nº 163, Centro, apresenta um telhado degradado. Mário Márcio Campolina destacou que pela importância da edificação o 
poder público deveria intervir para uma revitalização. Shirley Fonseca falou sobre os complicadores que envolvem a edificação. 
Possui muitos proprietários, mas atualmente apenas um possui noção sobre a importância histórica de preservar o bem. 
Marcelo Azeredo destacou que o poder público tem interesse e deveria conservar o imóvel. O Ministério Público afirma que não 
tem dinheiro, mas tem propriedades, o que poderia ser uma fonte de permuta. O Município pode ajudar no restauro para não 
deixar que a edificação desabe. Mário Márcio Campolina perguntou qual seria a solução do COMPAC para a edificação. 
Solicitar que a Prefeitura adquira o imóvel e faça o restauro? Marcelo Azeredo destacou que a primeira coisa deve ser 
descobrir se a prefeitura possui esse interesse. Assim, prosseguindo com a explicação sobre o ICMS Cultural, Shirley Fonseca 
falou sobre a Educação Patrimonial. O trabalho acontece em diferentes ambientes. Nas escolas, na presença nas reuniões do 
COMPAC, aconteceu a reunião no Mercado Municipal, iniciou o levantamento e está faltando a ida para o Circuito Cultural de 
Belo Horizonte. Além disso, participa também do programa quinzenal na rádio para Educação Patrimonial. O montante do 
dinheiro está parado na conta e foi questionado recentemente, mas tem um objetivo para o restauro do Museu Histórico.  

 
(7) Grafite a ser realizado na Rua Lassance Cunha, nº227 - Centro; Roselene Alves apresentou ao Conselho a 

solicitação para o grafite na Rua Lassance Cunha, nº 227. O responsável não enviou o desenho do grafite para o COMPAC, 
mas os moradores do edifício autorizaram. No ofício também não foi especificado em qual lado do edifício será realizado o 
grafite. Marcelo Azeredo destacou que já existe uma propaganda bem grande de supermercado do outro lado da rua, mas que 
é uma placa. Essa questão da propaganda deve ser conversada com o Meio Ambiente para uma padronização de dimensões, 
de forma a evitar a poluição visual. Ronaldo Fonseca destacou que o desenho do grafite deveria ser analisado pelo Conselho, 
de modo a evitar problemas futuros como o ocorrido na edificação da Escola Estadual “Dr. Arthur Bernardes”. Roselene Alves 
sugeriu que seja solicitada uma foto do desenho, de modo a enviá-la no grupo do Conselho pelo Whatsapp. Geraldir Alves 
sugeriu que a lei seja revisada. Os comerciantes querem investir em Sete Lagoas e, para isso, querem sua identidade visual. 
Contudo, o centro tem ficado poluído. Marcelo Azeredo sugeriu que o grafite seja realizado na faze da edificação voltada para a 
Lagoa, de modo a evitar que agrida o Museu. Logo, Roselene Alves agradeceu a todos e deu por encerrada e reunião. 

 
 

 

 
CONCLUSÃO: 

(1) O Conselho solicitou que o pé da placa seja afinado, a localização da placa seja na frente da praça, utilizando a 
marcação mostrada em planta e a altura seja mantida. (2) Por unanimidade, o alvará foi aprovado. (3) A solicitação foi 
aprovada pelo COMPAC. (4) O projeto já passou pelo COMPAC antes de entrar para aprovação no DLO. Assim, já está 
autorizado.  (5) A solicitação foi aprovada com unanimidade. (6) A renovação de inventários para envoi dos relatórios de ICMS 
Cultural foi apresentada para o Conselho. (7) Será solicitado um desenho do grafite e enviado ao grupo do COMPAC pelo 
Whatsapp. 

  
Data  12 / 12  / 2022                                                   
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