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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 demolição em nome de Jadir Maurício 

Lanza Rabelo; A Presidente Roselene Alves concedeu a palavra ao Sr. Jadir Maurício Lanza Rabelo, proprietário do imóvel na 
rua Pedro Luiz, nº 377, centro, analisado na terceira reunião ordinária do COMPAC. A casa foi inventariada em 2004, mas o 
proprietário não sabe se foi notificado na época. A edificação passou por um incêndio em 2009, mas o proprietário não possui o 
B.O. do Corpo de Bombeiros. O proprietário acredita que acontece uma desvalorização do bem, por ser inventariado, uma vez 
que limita o uso para empreendimentos. O Sr. Jadir Rabelo ressaltou que o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) foi pago 
regularmente. Em 2018 solicitaram ao COMPAC um alvará de demolição para a edificação que foi negado e, agora, novamente 
em 2022, o Sr Jadir Rabelo solicita que o pedido seja revisto. O proprietário mostrou fotos onde, após o incêndio, uma grande 
parcela da edificação foi perdida. O interior da edificação foi todo modificado, além de apresentar muitas trincas. A historiadora 
Shirley Fonseca explicou que a edificação em questão era de Jovelino Lanza, uma pessoa significativa para a história do 
Município, o que complica um pouco o processo que retira-la do inventário. Matusalém de Andrade sugeriu que seja realizada 
uma visita técnica à edificação afim de analisar o estado do bem. O requerente deseja demolir. Contudo, Geraldir Alves 
questionou sobre a possibilidade de autorizar a demolição mantendo a fachada. Por unanimidade dos votos, Matusalém de 
Andrade e Fernanda Ferreira realizarão uma vistoria técnica. Após a vistoria, o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de 
Sete Lagoas dará um parecer.  

 (2) Análise do pedido de demolição dos imóveis localizados nas ruas Maestro Paizinho, nº280 e Coronel João 
Anastácio, Bairro Chácara do Paiva; Roselene Alves iniciou a pauta mostrando o ofício que foi enviado ao COMPAC. O 
imóvel da rua Maestro Paizinho, nº280 é uma construção nova, com fachada de vidro. Da mesma forma, a edificação da rua 
Coronel João Anastácio trata-se da demolição de uma edícula. A demolição de ambas as edificações foi autorizada por 
unanimidade, necessitando apenas da autorização no DLO. 

(3) Análise do encaminhamento do Projeto de Lei nº171/2022 que dispõe sobre o “tombamento” do Mercado 
Municipal; Roselene Alves realizou a leitura do ofício que foi enviado pelos vereadores, aguardando o retorno do COMPAC até 
o dia 03 de maio de 2022, sendo o mesmo enviado no dia 26 de abril de 2022. O “tombamento” do Mercado Municipal 
realizado pelos vereadores não tem valor jurídico. A Presidente Roselene Alves enviou aos vereadores um esclarecimento 
sobre como funciona um tombamento. Contudo, nenhum vereador se manifestou. Além disso, o Mercado Municipal não se 
enquadra como um tombamento e sim, um Registro de Lugar de Expressão. O local já é inventariado e situa-se no entorno de 
um bem tombado, o Teatro Redenção. Além disso, por se tratar de um espaço público, os comerciantes não podem vender o 
ponto das lojas. O processo precisa acontecer por meio de licitação. Shirley Fonseca explicou como funciona o processo de 
Registro. Uma vez que o espaço passe por esse processo, muitas barracas existentes hoje precisarão sair, já que não 
correspondem ao registro cultural da cidade. Geraldir Alves disse que acompanhou a audiência pública e concorda que houve 
uma descaracterização do Mercado. Contudo, essa situação precisa de muito tato para solucionar, já que muitos desses 
comerciantes estão ali há muito tempo. O COMPAC necessita de um parecer embasado, amparado pela lei. Os dirigentes 
lojistas são associados à Câmara. Roselene Alves sugeriu que seja marcada uma reunião de esclarecimento para mostrar que, 
infelizmente, não poderão realizar o “tombamento” do Mercado Municipal. Os vereadores deveriam ter ciência sobre a lei 
municipal que atribui essa competência ao Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Shirley Fonseca falou sobre a atual 
discrepância existente no Mercado Municipal, onde o corredor principal é ocupado por elementos não pertencentes à cultura 
local e os produtos artesanais ocupam o galpão do armazém. Fernanda Ferreira sugeriu que seja feito um equilíbrio entre a 
valorização e localização para os produtos artesanais, resultando em um Mercado heterogêneo, mas de forma controlada. O 
COMPAC entende que essa questão seria pertencente ao regimento interno do Mercado, não estando na alçada do Conselho. 
Roselene Alves sugeriu que seja realizada uma reunião com os vereadores e os representantes do Mercado Municipal e dos 
dirigentes lojistas afim de esclarecer toda essa situação e entender se o Conselho irá, de fato, realizar o Registro de Lugar de 
Expressão. A sugestão foi acatada por unanimidade. 



 

 

(4) Discussão sobre o trânsito no entorno da Catedral de Santo Antônio; Roselene Alves abriu a pauta 

recordando que na semana da presente reunião houve uma situação complicada envolvendo justamente o trânsito dessa 

região, onde um veículo trombou com as barras de contenção de fluxo existentes no entorno da Catedral. Além disso, as 

edificações históricas do entorno, Catedral de Santo Antônio, Museu Municipal e o Casarão, estão sofrendo danos com o alto 

fluxo de veículos. Uma das sugestões seria retirar o trânsito de mão dupla, uma vez que para subir o veículo exerce mais 

tração, aumentando o impacto. Alguns dos pilares da Catedral estão trincados. Ronaldo Ferreira sugeriu que o elemento 

contenção de fluxo existente seja trocado por um estreitamento da pista, de forma a restringir o trânsito sem afetar tanto a 

paisagem. Mário Márcio Campolina, por outro lado, acredita que a solução para o trânsito não precisa vir do Conselho, sendo 

atribuição do COMPAC apenas relatar sobre os dados para a Prefeitura e solicitar uma solução. Por unanimidade, o Conselho 

decidiu por acionar o Departamento de Trânsito com caráter de urgência.  

(5) Notificação aos responsáveis pela mudança de piso da Capela de Santa Helena. A presidente Roselene Alves 

esteve na Capela durante a Festa de Santa Helena e constatou a mudança do piso. Acredita que não seja possível aplicar uma 

multa ao padre responsável, mas os responsáveis precisam ser notificados. O piso de ladrilho hidráulico aplicado existia, mas 

não era o original. A Igreja argumentou que houve uma demora na resposta do Conselho. Mário Márcio Campolina falou sobre 

a Comissão da Serra de Santa Helena, responsável por diversas decisões para o espaço. Ronaldo Ferreira falou sobre uma 

fotografia antiga, algo próximo da década de 50, onde acredita que o piso de ladrilho hidráulico apareça. Contudo não sabe 

onde se encontra essa fotografia. O Conselho acredita que possa ser uma boa solução solicitar uma fotografia antiga para 

legitimar a troca do piso. Fernanda Ferreira sugere que, ainda assim, os responsáveis sejam notificados por não esperarem a 

resposta do COMPAC. Mário Márcio Campolina sugeriu ao Conselho trazer pessoas mais antigas para resgatar a história de 

Sete Lagoas. Por unanimidade, o COMPAC decidiu notificar a Comissão da Serra de Santa Helena e o Padre responsável pela 

mudança de piso. 

(6) Análise do Cronograma de ICMS/Cultural ano 2022, exercício 2024; Roselene Alves passou a palavra para 

Shirley Fonseca. Apresentou as atribuições ao ICMS Cultural do ano de 2022, exercício de 2024, onde haverá a necessidade 

de auxílio de uma empresa para o ICMS Cultural. Foi apresentado o cronograma, constando a legislação do Conselho, a 

documentação do FUMPAC, com ações onde a verba foi aplicada, a educação patrimonial, verba para a festa de Santa 

Helena, documentação do inventário, revisão dos bens inventariados e laudos dos bens inventariados. O Conselho precisa 

decidir se deseja aplicar a verba para realizar o tombamento dos bens do entorno da Praça Tiradentes, que hoje são apenas 

inventariados, ou para realizar o Registro de Lugar de Expressão do Mercado Municipal. Além disso, foram também 

apresentados os laudos de conservação de bens tombados e a situação referente ao time Democrata. O Recanto do Jacaré foi 

comprado por um grupo de advogados que querem realizar um condomínio nessa área. A edificação, da década de 80, foi 

tombada alinhada ao time Democrata, como expressão cultural. Contudo, o tombamento não impede a comercialização, 

principalmente de um local que não possui relevância histórica. Porém, não existe o processo de “retirada” do tombamento. 

Mário Márcio Campolina falou sobre ser uma situação para a procuradoria, mas que irão acionar o COMPAC. Shirley Fonseca 

ressaltou a necessidade de escolher entre a Praça Tiradentes e o Mercado Municipal, sendo ambas situações complicadas. 

Contudo, por unanimidade, o Conselho entende como necessário realizar primeiro a reunião sobre o assunto do Mercado 

Municipal para depois, tomar essa decisão. 

(7) Apresentação de roteiro de uso do Anexo do Museu Histórico; Shirley Fonseca falou sobre o projeto para o 

Museu Histórico, apresentado na semana passada à reunião. A sugestão foi que o anexo do Museu continue da mesma forma, 

a única alteração foi na retirada de um banheiro e da caixa d’agua que vaza muito, assim, ampliando a área de reserva técnica. 

Roselene Alves disse que irá trazer o projeto para o Conselho analisar quando estiver finalizado. No Museu Ferroviário haverá 

a construção de um banheiro. Além disso, parece que o vice-prefeito possui um projeto para os vagões. Foi também sugerida a 

substituição da cerca do entorno por uma cerca-viva. 

(8) Regularização do escoamento de água pluvial no Museu Histórico; Shirley Fonseca falou sobre a casa ao lado 

do museu, que trata-se de uma invasão no terreno do museu. Contudo, há algum tempo alguém retirou uma parte do cano e 

está vazando. Fizeram um projeto para o escoamento de água pluvial. Matusalém de Andrade falou sobre o direito de se 

passar água natural pelo terreno, mas que não são todas as águas. Sugeriu que o projeto seja enviado para o Departamento 

de Obras para análise. 

 



 

 

(9) Informações Gerais; Shirley Fonseca falou sobre uma vistoria realizada pelo IPHAN. Alguns fiscais foram no 

Museu Histórico e fiscalizaram o estado de conservação. Disseram que não existe multa para o mau estado, o que contradiz 

uma informação que foi passada algum tempo atrás. Essa informação dizia que a multa para mau estado era equivalente ao 

valor de 50%(cinquenta por cento) do imóvel. Contudo, já que o projeto para o museu está em andamento, o IPHAN irá 

notificar, mas a resposta será que o projeto está sendo realizado. Roselene Alves Teixeira, agradeceu a todos e deu por 

encerrada e reunião. 

 
 
CONCLUSÃO: 
 
(1) Por unanimidade dos votos, será realizada uma vistoria técnica. Após a vistoria, o Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural de Sete Lagoas dará um parecer.; (2) A demolição de ambas as edificações foi autorizada por unanimidade, 
necessitando apenas da autorização no DLO; (3) Será realizada uma reunião com os vereadores e os representantes do 
Mercado Municipal e dos dirigentes lojistas afim de esclarecer toda essa situação e entender se o Conselho irá, de fato, realizar 
o Registro de Lugar de Expressão; (4) O Conselho decidiu por acionar o Departamento de Trânsito com caráter de urgência; 
(5)  Por unanimidade, o COMPAC decidiu notificar a Comissão da Serra de Santa Helena e o Padre responsável pela mudança 
de piso; (6) O Conselho entende como necessário realizar primeiro a reunião sobre o assunto do Mercado Municipal para 
depois, tomar essa decisão; (7) O projeto sera apresentado para o Conselho analisar quando estiver finalizado; (8) O projeto 
será enviado para o Departamento de Obras para análise; (8) o IPHAN irá notificar, mas a resposta será que o projeto está 
sendo realizado; 
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