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Local 
Reunião Hibrida  
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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
A quinta reunião do COMPAC aconteceu de forma híbrida.  
A Presidente Roselene Alves abriu a pauta para discussão: (1) Solicitação de Maria Lúcia Drummond, filha de 

Joaquim Dias Drummond (Centro Cultural Nhô-Quim Drummond); Roselene Alves leu o ofício enviado por Maria Lúcia 
Drummond solicitando a instalação do busto de Joaquim Dias Drummond na sala principal do Centro Cultural Nhô-Quim 
Drummond. Marcelo Azeredo Barbosa é favorável à instalação, desde que seja aprovado previamente um esboço do busto, 
permitindo a análise do tamanho, forma e até mesmo se não irá descaracterizar o ambiente. Assim, a solicitação foi aprovada 
por unanimidade, desde que o projeto seja previamente aprovado. A procuradoria também será acionada sobre a possibilidade 
de instalação na sala.  

 (2) Parecer sobre a reforma interna da Interlagos Calçados e Acessórios LTDA – Av. Dep. Emílio Vasconcelos 
Costa - Centro. Roselene Alves solicitou que Shirley Fonseca realizasse a leitura do ofício. A edificação em questão não é 
inventariada, mas é catalogada e consta na área de atuação do Conselho. A fachada possui muitos adornos e aparenta datar a 
década de 40. A obra foi embargada, mas aparentemente não esperaram a deliberação do Conselho. Valcir Freitas sugeriu que 
o COMPAC solicite a colocação de placas menores, ornando. Roselene Alves entendeu que a reforma seja interna. Contudo, 
Shirley Fonseca compareceu ao local para a identificação do imóvel e comprovou que a fachada foi pintada de preto. 
Originalmente a fachada era verde. Em um telefonema para o Departamento de Licenciamento Obras (DLO) constatou-se que 
a reforma já foi realizada e, inclusive, consta um problema no CRI (Certidão de Registro de Imóveis). Existe um interesse da 
Interlagos Calçados e Acessórios LTDA em unificar o processo da Av. Dep. Emílio Vasconcelos Costa ao TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta) da Simões Filho Confecções e Acessórios LTDA referente a edificação na Rua Monsenhor Messias. 
Assim, realizando uma ação de compensação ao adotar a praça Wilson Tanure (CAT). A empresa Simões Filho Confecções e 
Acessórios LTDA foi notificada a comprar os materiais para o Centro Cultural Nhô-Quim Drummond e, até o momento, a 
compra não foi efetuada. Roselene Alves destacou que a Interlagos Calçados e Acessórios LTDA foi convidada a participar da 
reunião ordinária do Conselho, contudo, não compareceram. Marcelo Azeredo e Valcir Marcílio sugeriram uma multa educativa 
relacionada a edificação na Av. Dep. Emílio Vasconcelos Costas, além da primordial recuperação da fachada, com 
apresentação do projeto ao COMPAC. Foi aprovada com unanimidade a aplicação da multa, a ser calculada sobre o IZPM do 
dia 13 de abril de 2022, dia da reunião. Além da recuperação da fachada, com apresentação do projeto ao Conselho. 

(3) Pedido de troca de piso da capela de Santa Helena. Roselene Alves apresentou o relatório técnico desenvolvido 
pela arquiteta Luciana Magalhães França Tápia Guzman junto à solicitação de troca do piso enviado pela Paróquia de São 
Pedro. O assoalho em madeira existente encontra-se em estado deteriorado, além da difícil manutenção e elevado valor. 
Assim, a Comissão Zeladora da Capela de Santa Helena solicitou a autorização de troca por um piso de ladrilho hidráulico, 
existente em uma pequena parte da capela. Segundo o laudo, o piso de ladrilho hidráulico já existiu na edificação durante uma 
fase da edificação. O ofício solicitando a troca pedia ainda uma agilidade no retorno, viabilizando a obra antes da realização da 
festa de Santa Helena, em maio de 2022. Em um primeiro momento, Kátia Nogueira, Andrea dos Anjos, Roselene Alves e 
Marcelo Azeredo foram favoráveis à troca, priorizando o custo-benefício e a fácil manutenção. Contudo, Priscila Cristeli 
argumentou o receio sobre a descaracterização da edificação, que, aparentemente, teria o assoalho de madeira como item 
mais próximo ao original. Shirley Fonseca concordou com Priscila Cristeli sobre uma possível descaracterização da capela. Ela 
entende as questões de manutenção e custo, mas como historiadora acha a troca complicada. Ronaldo Fonseca e Fernanda 
Ferreira solicitaram um momento para uma análise mais técnica do documento. Ronaldo Fonseca disse que seria interessante 
ter um registro fotográfico que mostre o piso da capela em ladrilho hidráulico. Roselene Alves falou sobre a questão das datas. 

 
 

 
 



 

 

A demanda chegou para o COMPAC no dia 13 de março, logo depois da reunião do Conselho acontecer. Entende que as 

datas não estejam divulgadas para a população da melhor maneira e irá fazer uma matéria para divulgar e conseguir atender 

as demandas com maior precisão. Fernanda Ferreira pediu a palavra para se pronunciar sobre o laudo. Fernanda Ferreira 

gosta da estética do ladrilho hidráulico, mas se preocupa por ser um piso muito estampado. O piso foi muito utilizado durante o 

Movimento Moderno, mas não é Colonial (período da capela). O mesmo pode ocasionar uma mudança grande no visual, até 

mesmo pelo aspecto das cores, mais claras, que entram em contraste com o piso atual, de madeira. Além disso, o prazo curto, 

até a data da festa, apresenta risco para a execução. Seria interessante que a troca fosse pensada com calma, até mesmo por 

ser um projeto coletivo, que mexe com as memórias de uma população. Fernanda Ferreira sugeriu uma perspectiva 3D para 

apresentação ao Conselho e também à população. Logo, por unanimidade, o COMPAC decidiu por entrar em contato com a 

Paróquia e solicitar a perspectiva, além de suspender a troca até a Festa de Santa Helena, evitando que a obra aconteça às 

pressas.  

(4) Reforma simples na Av. Emílio de Vasconcelos nº27. Roselene Alves leu o ofício enviado pelo advogado Murilo 

Ribeiro de Aguiar. Após a leitura, o Conselho constatou que tratava-se da mesma edificação discutida na pauta (2) dessa 

mesma reunião. Assim, foram mantidas as decisões.  

(5) Informações Gerais. Shirley Fonseca apresentou o ofício do DLO em resposta ao Conselho sobre as obras na 

Ilha do Milito. O DLO afirma que não foram localizadas qualquer reforma no espaço. Marcelo Azeredo questionou sobre as 

cores, balões, faixas, som e, inclusive, a ampliação do deck. Entende que seria atribuição do Conselho fiscalizar o uso do bem, 

que é tombado, de forma que não o descaracterize. Shirley Fonseca se disponibilizou a ir ao local juntamente à Fernanda 

Ferreira ou Priscila Cristeli, que são arquitetas, para analisar as publicidades, letreiros e demais itens que possam contribuir 

para uma poluição visual.  Roselene Alves informou sobre a Festa de Santa Helena. O dinheiro ainda não foi repassado, mas 

vai entrar na conta dos Congadeiros, que está regular, e será repassada. Conseguiu atender a todas as demandas solicitadas. 

Sobre o trajeto, os Congadeiros não abrem mão da lamúria no cemitério. Contudo, o Casarão (Centro Cultural Nhô-Quim 

Drummond) está em obras, o que dificulta principalmente a questão de banheiros. Assim, o trajeto sofrerá uma alteração, 

saindo da igreja de Santa Luzia e passar Igreja de São Pedro. Dois grupos não cederam à modificação do ponto de encontro e 

se encontrará no Casarão. Roselene Alves Teixeira, agradeceu a todos e deu por encerrada e reunião. 

 

 
 
CONCLUSÃO: 
 
(1) Foi aprovada a instalação do busto de Joaquim Dias Drummond no Centro Cultural Nhô-Quim Drummond, desde que o 
projeto seja previamente aprovado. A procuradoria também será acionada sobre a possibilidade de instalação na sala; (2) Foi 
aprovada a aplicação da multa, a ser calculada sobre o IZPM do dia 13 de abril de 2022, dia da reunião. Além da recuperação 
da fachada, com apresentação do projeto ao Conselho.; (3) o COMPAC decidiu por entrar em contato com a Paróquia e 
solicitar a perspectiva 3D, além de suspender a troca até a Festa de Santa Helena, evitando que a obra aconteça às pressas.; 
(4) O Conselho constatou que tratava-se da mesma edificação discutida na pauta (2) dessa mesma reunião. Assim, foram 
mantidas as decisões. (5) Serão analisadas as publicidades, letreiros e demais itens que possam contribuir para uma poluição 
visual na Ilha do Milito.   
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