
 

 

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 13/09/2022 – 08h30min 

Relator Priscila Sant-Ana Cristeli 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
A reunião do COMPAC aconteceu de forma híbrida.  
A Presidente Roselene Alves teve que comparecer a outra reunião, chegando assim atrasada. Logo, solicitou que 

Shirley Francisca Silva Fonseca abrisse a reunião e desse início a pauta: (1) Pedido de ajuda da UNIFEMM para o Teatro 
Redenção; Shirley Fonseca leu o ofício que foi entregue ao Conselho no qual a UNIFEMM solicitava auxílio ao COMPAC para 
a reparação do Teatro Redenção. A solicitação seria para a liberação de fundos com o objetivo de reparar danos no piso de 
vidro localizado no interior da edificação, além da retirada do gradil da fachada. Mário Márcio Campolina destacou ser contra a 
existência do gradil. O elemento foi instalado já que na época existia um ponto de ônibus na frente do teatro, o que ocasionava 
em um fluxo alto de pessoas, que acabavam sujando a fachada. Marcelo Azeredo destacou que o bem é da UNIFEMM, logo, a 
instituição deveria ser responsável pelos cuidados do imóvel. Shirley Fonseca observou que é necessária uma análise da lei de 
doação, ainda assim, o Conselho pode destinar investimento para os bens tombados, mesmo que esses tenham sido doados à 
órgãos privados. Contudo, o repasse da verba só pode acontecer caso o Conselho autorize. Por outro lado, a UNIFEMM não 
foi específica quanto a nenhum valor ou orçamento para esse reparo. Valcir Feitas sugeriu que seja realizada uma visita ao 
teatro para averiguar os reparos necessários, além de solicitar um orçamento com valores. Priscila Horta destacou que o 
pedido de ajuda apresenta uma oportunidade para discutir uma possível devolução do teatro ao Município. Porém, Mário 
Márcio Campolina argumentou ser necessário o conhecimento sobre uma real condição do Município em cuidar do teatro, além 
de questões relacionadas ao uso. O local trata-se de um patrimônio da cidade, um espaço público que está fechado e possuí 
uma história bonita. Simone Costa questionou se o espaço pode receber algum evento. Shirley Fonseca explicou que 
atualmente o teatro recebe poucas reuniões. Priscila Horta destacou que em breve acontecerá uma exposição no imóvel, com 
organização da UNIFEMM. Matusalém de Andrade explicou que o Departamento de Obras pode realizar a retirada do gradil. 
Assim, resta ser orçado o valor da obra de recuperação do piso. Priscila Horta sugeriu ao Conselho pensar uma forma de 
modernizar a gestão do teatro, com uma parceria mais coesa entre o público e o privado. Assim, o Conselho chegou ao comum 
acordo que o assunto deve ser conversado com os responsáveis da UNIFEMM, além de solicitado um orçamento para a obra. 

  
(2) Cronograma de trabalhos do processo de registro do bem imaterial – Mercado Municipal de Sete Lagoas; 

Shirley Fonseca abriu a pauta sobre o registro do bem imaterial Marcado Municipal de Sete Lagoas. Destacou ainda que o bem 
está protegido por questões históricas, mas que as questões burocráticas persistem. Assim, conforme solicitado na reunião do 
dia 10 de agosto de 2022, Shirley Fonseca elaborou o cronograma do processo de registro, com consultoria. O processo de 
registro é complexo, sendo inclusive maior que o tombamento. Foi estimado um prazo de 4 meses para o processo de 
levantamento de dados. Simone Costa perguntou se existe uma forma de colocar no site do Município as informações 
coletadas. Shirley Fonseca explicou que precisa de um site para os museus. Existem alguns arquivos já digitalizados, mas não 
estão disponíveis online. Shirley Fonseca seguiu com a explicação do cronograma, destacando que na lei criada pelos 
vereadores, protegendo o Mercado Municipal, não existe uma descrição do que está protegido. Logo, se o Ministério Público 
questionar, a lei não é capaz de responder. Assim, complementa-se os arquivos com o registro. É importante destacar que o 
Mercado Municipal está descaracterizado, assim, apenas a lei não é capaz de segurar. O último passo seria a inscrição do 
Mercado Municipal no Livro de Registro de Lugares (sendo que o Município ainda não possui esse livro). Shirley Fonseca 
destacou que estimou um prazo de 4 meses para o processo, porém acredita que será necessário um prazo maior. O processo 
de contratação de uma empresa é demorado, já que exige uma licitação. Fernanda Ferreira sugeriu que sejam utilizados 
estagiários para agilizar o processo, como, por exemplo, estudantes de arquitetura. O Departamento de Obras já está 
trabalhando em uma parte do processo do Marcado Municipal, trabalho esse que pode ser agilizado se alinhado com o 
processo de registro. Priscila Horta sugeriu que seja contratada ajuda com o dinheiro do fundo, destacando que é um trabalho 
pesado para ser feito apenas pela Senhora Shirley Fonseca. Shirley Fonseca sugeriu que as duas propostas sejam alinhadas, 
unindo o auxílio com o dinheiro do fundo. Fernanda Ferreira realçou a questão de prazos curtos solicitados pelo Ministério 
Público. Shirley Fonseca falou sobre uma audiência com o Ministério Público, ocorrida em agosto, na qual não aceitaram a 
participação do Conselho, uma vez que não consideraram o Mercado Municipal como tombado.  



 

 

Mário Márcio Campolina realçou que a responsabilidade do COMPAC com o Mercado Municipal está relacionada ao histórico, 
sendo um bem inventariado que está no entorno de um bem tombado. Logo, possui dois pesos. Marcelo Azeredo 
complementou a fala, sendo a responsabilidade do Conselho com o uso, mas a parte gerencial, como no caso de licitação, não 
enquadra como responsabilidade do COMPAC. Roselene Alves sugeriu um consenso entre o cronograma do Conselho e o que 
será apresentado pelo DLO. Assim, será solicitado um prazo maior. Todos os presentes estão de acordo. 

 
 
(3) Analise da concessão da Ilha do Milito; Roselene Alves introduziu a pauta, destacando o contrato da Ilha do 

Milito com a prefeitura. No contrato, toda benfeitoria ou ampliação realizada deverá passar pela aprovação da Administração e 
órgãos competentes (no qual se enquadra o Conselho). Matusalém de Andrade destacou que as modificações na Ilha do Milito 
continuam acontecendo desde a última visita. As pedras portuguesas, por exemplo, existentes na calçada com a partitura do 
hino da cidade, estão sendo retiradas. Além disso, os portões estão ficando fechados, o que não pode existir. O espaço é 
público e a concessão destaca isso. Inclusive, na prestação de contas, o DLO não concorda com os valores que foram 
apresentados. Valcir Freitas perguntou sobre a possibilidade de suspender o alvará de funcionamento. Roselene Alves, por 
outro lado, acredita que a solução seja aplicar uma multa. Marcelo Azeredo destacou que a multa, em diversos momentos, é 
paga pelo empresário e os danos à cidade ficam esquecidos, sendo favorável à suspensão do alvará. Shirley Fonseca explicou 
que as questões políticas que envolvem a suspensão de alvará são bem complicadas. Logo, seria mais coerente a aplicação 
da multa e a solicitação de retirada das alterações. Valcir Freitas sugeriu que primeiro seja conversado com o empresário 
responsável. Roselene Alves sugeriu que alguém da procuradoria participe da reunião. Assim, ficou acordado o agendamento 
de uma reunião na secretaria com os responsáveis a fim de analisar essas questões. 

 
(4) Educação Patrimonial – ICMS/Cultural – Visitação do funcionários e Conselheiros ao Circuito Praça da 

Liberdade; Shirley Fonseca falou sobre a visitação ao Circuito Praça da Liberdade no dia 18 de outubro de 2022, uma terça-
feira. A visita é aberta aos Conselheiros e tem a previsão de durar o dia todo. Confirmaram presença, ainda durante a reunião, 
os seguintes Conselheiros: Matusalém de Andrade, Fernanda Ferreira, Andreia dos Anjos, Priscila Horta, Ronaldo Fonseca e 
Simone Costa. O cronograma será enviado pelo grupo do Whatsapp. 

 
(5) Informações sobre a 2ª Bienal do Livro; Roselene Alves passou a palavra para Priscila Horta, que explicou 

sobre a 2ª Bienal do Livro.  
 
(6) Informações Gerais; Foi apresentada a alteração no projeto do Museu Municipal, solicitada na reunião do dia 10 

de agosto de 2022. No jardim posterior foi criado um espaço para palco. Priscila Horta sugeriu que o raio do palco seja 
ampliado, aumentando o espaço. O pedido será repassado para a empresa responsável pelo projeto. Assim, Roselene Alves 
pediu desculpa pelo atraso, agradeceu a todos e deu por encerrada e reunião. 

 
 

 
CONCLUSÃO: 

(1) O Conselho chegou ao comum acordo que o assunto deve ser conversado com os responsáveis da UNIFEMM, 
além de solicitado um orçamento para a obra. (2) Será solicitado um prazo maior. (3) Ficou acordado o agendamento de uma 
reunião na secretaria com os responsáveis a fim de analisar essas questões. (4) O cronograma será enviado pelo grupo do 
Whatsapp do COMPAC.  (5) O Conselho foi informado sobre a 2ª Bienal do Livro. (6) O pedido de ampliação do raio do palco 
será repassado para a empresa responsável pelo projeto. 

  
Data  04 / 10  / 2022                                                   
                                                                                                             
                                                                                                                                            Assinatura 

 


