
 

 

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 13/10/2022 – 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 compartilhou com o Conselho as imagens que foram enviadas pelo 
adotante da praça com a placa a ser deliberada. Na placa consta o nome de “Praça Planeta”, contudo, como destacado por 
Roselene Alves, a placa deve apresentar o nome da Praça Wilson Tanure. Shirley Fonseca destacou que acha o local 
inapropriado para a colocação de uma placa, já existindo outro relógio digital do outro lado da via. Marcelo Azeredo concordou 
com Shirley Fonseca sobre a localização ser inapropriada para a colocação da placa. Observou ainda que a estrutura estaria 
muito robusta e em desconformidade com as cores empregadas na praça. Assim, sugeriu que a base de sustentação da placa 
seja mais fina, assim como no tom de azul já aplicado nas estruturas do local. Como observado por Shirley Fonseca, existem 
diretrizes para a colocação dos itens publicitários, de modo a evitar agressão ao bem. Geraldir Carvalho sugeriu que seja 
apresentado um novo projeto mais coerente com a praça. Sugeriu ainda, por exemplo, uma placa em vidro. Outro elemento 
destacado por Marcelo Azeredo foram as lixeiras, em especial, as grandes lixeiras de coleta de lixo seletivo, que impactam 
visualmente sobre a praça. Priscila Cristeli sugeriu que as lixeiras sejam substituídas por lixeiras menores de coleta seletiva, 
além disso, que as placas das praças da cidade sejam padronizadas, por exemplo, em totens de vidro. Roselene Alves 
destacou que a padronização das placas seria algo a ser discutido com a Secretaria de Meio Ambiente. Assim, o Conselho 
decidiu, por unanimidade, que será solicitada uma adequação da placa de forma mais discreta e com uma nova implantação. 
Sobre as lixeiras, Ronaldo Fonseca sugeriu que sejam padronizadas, utilizando, por exemplo, um lacre com a cor da coleta 
seletiva. Sendo assim, o Conselho deliberou e decidiu que as lixeiras deverão ser adequadas e padronizadas. 

  
(2) Ilha do Milito; Roselene Alves explicou ao Conselho que recebeu um relatório técnico do Ministério Público junto à 

solicitação da promotoria para as adequações na Ilha do Milito. Em 2014 a arquiteta Maria Eunice denunciou a obra na Ilha em 
revelia ao COMPAC. Contudo, ela foi retirada do Conselho na época e, apesar de convidada a retornar, não aceitou o convite. 
O Ministério Público, por sua vez, engatou os dois processos de alterações da Ilha do Milito (de 2014 e 2022). Assim, a 
procuradoria chamou Roselene Alves e Shirley Fonseca que fizeram uma notificação ao proprietário que teria 30 dias para 
reverter todas as alterações. No dia 02 de setembro de 2022 o COMPAC enviou e atuou sobre a questão da Ilha do Milito. 
Marcelo Azeredo observou que é importante destacar que o assunto já está sendo discutido no Conselho há algum tempo. 
Roselene Alves destacou ainda que para o Ministério Público não interessa multa, querem que as alterações sejam revertidas. 
A notificação já foi enviada e no dia 11 de novembro de 2022 será realizada uma visita técnica para vistoriar. 

 
(3) Notificação de autuação – Avenida Getúlio Vargas, nº 269 – Centro; Roselene Alves apresentou a pauta, que 

se trata de intervenções em uma edificação já discutida pelo COMPAC. A proprietária, há mais de 40 anos, reside nos Estados 
Unidos e afirma desconhecimento sobre o imóvel ser inventariado. Contudo, existe a notificação mostrando que o proprietário 
foi informado sobre o processo de inventariado. Assim, a casa já sofreu uma série de multas e notificações sobre as alterações. 
A autuação foi enviada para a proprietária, mas como estava fora do país, foi repassada para a empresa Alterosa Imóveis. A 
empresa, por sua vez, afirma que as obras são de responsabilidade do locatário. Mário Márcio Campolina concorda que a 
multa tem que ir para o locatário, com o objetivo que reverter as alterações e voltar a edificação ao que era. Shirley Fonseca 
acha que é possível voltar a fachada original, sendo que a questão de quem irá pagar pela multa não seria responsabilidade do 
COMPAC. Marcelo Azeredo observou que o proprietário deveria pagar, uma vez que qualquer intervenção deve ter a anuência 
da proprietária. O DLO alega que não tem a lista de bens inventariados, contudo, a lista foi novamente enviada para o 
departamento. Priscila Cristeli observou que não sabe farão a reversão da obra, uma vez que a intervenção foi grande. 
Fernanda Ferreira complementou que seria realmente uma reconstrução da fachada. Roselene Alves, por outro lado, destacou 
que é importante o Conselho solicitar a reversão. Assim, o COMPAC irá solicitar para que as alterações sejam revertidas. 



 

 

 
(4) Realização de obras reparativas no Teatro Redenção; O Conselho recebeu um documento da UNIFEMM 

com o orçamento no valor de R$127.340,42 (Cento e vinte e sete mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) 
para a obra reparativa do Teatro Redenção. Shirley Fonseca e Fernanda Ferreira estiveram no local para uma visita técnica e 
não disseram que o Conselho pagaria pela obra. Fernanda Ferreira observou que o reparo para o piso de vidro parece ser 
simples. Aparentemente a formação de gotículas no vidro poderia ser solucionado por uma veneziana metálica, por exemplo. 
Por outro lado, no orçamento apresentado constam diversos itens de reparos que não foram pontuados antes, enquanto a 
questão do piso de vidro não foi orçada. Roselene Alves destacou que parece uma provocativa para devolver o Teatro ao 
Município. Mário Márcio Campolina se preocupa com a finalidade de uso. O que será feito no teatro. Marcelo Azeredo sugeriu 
que seja marcada uma reunião com a UNIFEMM para analisar a devolução do imóvel. Todos presentes estão de acordo com a 
necessidade de uma reunião. 

 
(5) Análise das placas das Lojas: FELT e BONZÃO no entorno do Museu do Ferroviário. A pauta foi uma 

solicitação de Shirley Fonseca. A historiadora observou que as placas no entorno do Museu do Ferroviário estão causando 
uma grande poluição visual, com dimensões desproporcionais. A construção dos galpões foi autorizada pelo Conselho. 
Roselene Alves sugeriu que seja enviado um ofício para a Secretaria de Meio Ambiente solicitando a padronização das placas. 
Marcelo Azeredo destacou que a cidade permitiu a destruição do entorno do Museu do Ferroviário, assim, as placas não o 
incomodam. Fernanda Ferreira sugeriu que a padronização das placas sejam solicitadas à Secretaria do Meio Ambiente com 
base no Código de Posturas.  

 
 

 

 
CONCLUSÃO: 

(1) O Conselho decidiu, por unanimidade, que será solicitada uma adequação da placa de forma mais discreta e 
com uma nova implantação. As lixeiras deverão ser adequadas e padronizadas . (2) O Conselho foi informado sobre o discorrer 
da situação da Ilha do Milito. (3) O COMPAC irá solicitar para que as alterações sejam revertidas.. (4) Será realizada uma 
reunião com a UNIFEMM.  (5) A padronização das placas será solicitada à Secretaria do Meio Ambiente. 
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