
 

 

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 10/08/2022 – 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) Análise da licença para demolição do imóvel 

localizado na Praça Dom Carmelo Mota, número, 87; A Presidente Roselene Alves apresentou o ofício sobre a demolição do 
imóvel, próximo à Lagoa Paulino e um bem tombado. Contudo, os responsáveis pelo projeto estavam presentes e explicaram 
que na verdade trata-se de uma reforma, com demolição parcial da edificação que encontra-se no afastamento frontal, até os 
arcos originais da construção. Priscila Horta solicitou que gostaria de analisar o projeto com mais calma e dar uma resposta na 
próxima reunião. Kátia Nogueira concordou com a reforma, mas solicitou que seja delimitada a demolição parcial no ofício. 
Assim, por maioria, a demolição parcial foi autorizada desde que siga o projeto apresentado e que seja informado ao DLO a 
área do imóvel que poderá ser demolida. 

  
(2) Repasses sobre a reunião do Mercado Central (Mercadão); Roselene Alves passou a palavra para Gustavo, 

assessor do vereador Caio Valace. Foram então feitos os repasses acerca das reuniões sobre o Mercadão. A juíza solicitou 
que a reunião aconteça antes da licitação do Mercadão. Contudo, a licitação não considera o patrimônio. Assim, foi solicitado 
um novo prazo, de 30 dias, para que o Município apresente um cronograma para a licitação com critérios técnicos e estimativas 
de prazos para os aspectos históricos e culturais. Assim, esse cronograma deverá ser apresentado na audiência a ser 
realizada no dia 13 de setembro de 2022. É necessário estabelecer normas para que a concessão do espaço se adeque ao 
bem imaterial. Shirley Fonseca destacou que foram abertas diversas lojas sem a concessão do município. Além disso, é 
necessário que o Município seja responsável pela elaboração do edital. 

 
(3) Apresentação dos projetos de restauros do Museu Histórico e do Museu do Ferroviário; Roselene Alves 

passou a palavra para a empresa responsável pelo projeto de reforma dos museus. No Museu Histórico, o projeto de 
restauração será ainda apresentado ao IPHAN, tendo em vista que trata-se de uma edificação com tombamento a nível federal. 
Tentaram realizar um projeto que não modifique a estrutura ou o paisagismo que identificam a edificação. Além disso, a 
acessibilidade foi priorizada, com adequações dos caminhamentos com piso permeável, por exemplo. Outra questão abordada 
foi a acessibilidade dos banheiros. No anexo do Museu o maior problema apresenta-se em parte da edificação construída 
posteriormente. O telhado com inclinação inadequada propicia infiltração. Além disso, o espaço tem problemas de 
funcionalidade alinhadas ao fluxo. Logo, foram propostas a demolição de duas paredes internas, tonando o anexo mais 
funcional, além da adequação dos banheiros. Mário Márcio Campolina destacou que, se for preservada a fachada colonial do 
anexo, no interior podem ser realizadas as alterações que julgar necessárias. Na edificação principal, outras intervenções estão 
previstas em projeto, como rampas de acessibilidade (externas e internas). Bruna, a arquiteta responsável pelo projeto, 
destacou ainda que, dentro das diretrizes do IPHAN, toda intervenção deve ser reversível, logo, as rampas propostas seriam 
em estrutura metálica por isso. Fernanda Ferreira sugeriu que a rampa interna à edificação seja em vidro, para suavizar o 
impacto visual.  No projeto do Museu do Ferroviário, a falta de acessibilidade e falta de banheiros foi um aspecto levantado. 
Além do entorno com pouco uso, onde foi sugerido um novo paisagismo. Priscila Horta sugeriu que no jardim atrás do Museu 
Histórico sejam previstas tomadas e uma área para aulas, sarau, roda de conversas e outras atividades culturais. Shirley 
Fonseca concordou com a sugestão e acrescentou a ideia da criação de um tablado no jardim. Priscila Cristeli sugeriu a 
possibilidade de esconder os pilotis da rampa de acesso principal com um paisagismo, reduzindo o impacto visual da 
intervenção. No Museu do Ferroviário, Shirley Fonseca vê a necessidade da criação de uma cobertura para as máquinas, que 
estão estragando no tempo. Ronaldo Fonseca, perguntou sobre a possibilidade de resgatar o lago, antes existente na praça. 
Contudo, Shirley Fonseca acrescentou que o meio ambiente possui algumas questões ligadas ao lago, que complicam essa 
possibilidade. Assim, os projetos serão readequados e apresentados novamente ao COMPAC. 

 
 



 

 

(4) Análise do pedido reforma do imóvel localizado na Avenida Deputado Emílio de Vasconcelos Costa, 
número 27; Roselene Alves apresentou o ofício e o Conselho percebeu que a reforma já foi realizada. Da mesma forma, o 
Conselho deliberou sobre essa reforma na reunião do dia 13 de abril de 2022. Fernanda Ferreira destacou que hoje o DLO só 
envia para o COMPAC as edificações que constam na lista de bens tombados, característica que não se aplica a essa 
edificação. Por outro lado, o DLO foi o responsável por enviar o ofício para aprovação no Conselho. Fernanda Ferreira disse 
que acha contraditória a aplicação de uma multa sobre uma edificação que não está no entorno imediato da Lagoa Paulino. 
Shirley Fonseca explicou que a deliberação no dia 13 de abril de 2022 ocorreu principalmente sobre as alterações na fachada, 
especialmente sobre o tamanho da placa. Fernanda Ferreira sugeriu que o COMPAC proponha uma revisão na lei. Mário 
Márcio Campolina destacou que Sete Lagoas está descaracterizada com a poluição visual causada por letreiros. Fernanda 
Ferreira sugeriu que a descaracterização seja alinhada ao Código de Posturas no Departamento de Meio Ambiente. Assim, o 
Conselho reavaliou a edificação e retirou a multa. 

 
(5) Ofício /SEMADETUR/1520/2022 – Solicita parecer quanto a pintura no piso do Mercadão; Roselene Alves 

apresentou o ofício que solicita a pintura do piso do galpão do Mercadão, que se encontra desgastado. A pintura seria com a 
mesma cor existente. Por unanimidade, a pintura foi aprovada. 

 
(6) Análise do projeto do pergolado da Praça do CAT; Roselene Alves explicou que a arquiteta responsável pelo 

projeto não pode comparecer. Assim, a pauta foi adiada para a próxima reunião. 
 
(7) Análise da licença para reforma – JBR Pizzaria LTDA à Avenida Getúlio Vargas, nº 269 – Centro; Roselene 

Alves apresentou o ofício com a licença para a reforma, contudo, parece que a edificação já sofreu intervenção. Assim, será 
realizada uma vistoria técnica para averiguar a situação. 

 
(8) Análise do Estado de Conservação do imóvel localizado na Rua Pedro Luiz, número 377; Roselene Alves 

passou a palavra para Fernanda Ferreira e Matusalém de Andrade, técnicos que realizara a vistoria. O relatório foi realizado 
com embasamento histórico sobre a importância da edificação. Na fachada, a edificação segue com características históricas, 
contudo, na parte interna, foram constadas diversas alterações, além de danos na estrutura. Fernanda Ferreira fez uma 
observação de que hoje a área de afastamento frontal não poderia ser utilizada caso a edificação seja demolida. Assim, uma 
sugestão seria a preservação da fachada nos 3 metros do afastamento e a construção de uma nova edificação no fundo, tendo 
em vista que possui área para acesso à construção. Assim, Fernanda Ferreira sugeriu ainda que seja feito um esclarecimento 
aos proprietários sobre o valor agregado ao imóvel pela característica histórica. Por unanimidade, todos concordaram com o 
relatório e a possibilidade de demolição mantendo a fachada nos 3 metros de afastamento frontal do terreno. 

 
(9) 9º Encontro das cidades históricas em Diamantina, nos dias 10,11 e 12 de agosto de 2022, representante 

Senhora Shirley Francisca da Silva Fonseca -Historiadora do Município de Sete Lagoas/MG; Para conhecimento do 
Conselho, Roselene Alves trouxe à reunião o 9º Encontro das Cidades históricas, em qual Sete Lagoas será representado pela 
Senhora Shirley Francisca da Silva Fonseca. A presença nesse encontro conta ainda como pontuação para o ICMS Cultural.  

 
(10) Informações Gerais; Mário Márcio Campolina questionou sobre a multa do piso da Capela de Santa Helena. 

Roselene Alves explicou que o advogado da diocese estará presente na próxima reunião. Assim, Roselene Alves agradeceu a 
todos e deu por encerrada e reunião. 
 

 
CONCLUSÃO: 

(1) A demolição parcial foi autorizada desde que siga o projeto apresentado e que seja informado ao DLO a área do 
imóvel que poderá ser demolida.. (2) Será apresentado um cronograma com critérios técnicos e estimativas de prazos para os 
aspectos históricos e culturais. (3) Os projetos serão readequados e apresentados novamente ao COMPAC. (4) O Conselho 
reavaliou a edificação e retirou a multa.  (5) Por unanimidade, a pintura foi aprovada. (6) A pauta foi adiada para a próxima 
reunião. (7) Será realizada uma vistoria técnica para averiguar a situação. (8) Por unanimidade, todos concordaram com o 
relatório e a possibilidade de demolição mantendo a fachada nos 3 metros de afastamento frontal do terreno. (9) Está no 
conhecimento do Conselho a representação no 9º Encontro das cidades históricas em Diamantina. (10) O advogado da 
diocese estará presente na próxima reunião para análise da multa do piso da Capela de Santa Helena. 
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