
 

 

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 14/12/2022 – 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 tombamento / desapropriação de imóvel – 

CIA de fiação e tecidos Cedro e Cachoeira – Rua Policena Mascarenhas, nº 680 – Bairro São Geraldo; A presidente 
Roselene Alves apresentou ao Conselho a solicitação de tombamento/desapropriação do imóvel CIA de fiação e tecidos Cedro 
e Cachoeira. Shirley Fonseca destacou a relevância histórica do imóvel. A edificação não consta na lista de bens tombados e 
inventariados do município, porém encontra-se na área de atuação do COMPAC. Assim, sob tutela do Conselho.   

(2) Auto de infração: 04/2022 – Local da obra: Avenida Getúlio Vargas, nº 269 – Centro; Roselene Alves 
apresentou os últimos acontecimentos à respeito da edificação, já deliberada pelo COMPAC. A proprietária do imóvel afirma 
que não tem conhecimento sobre nenhuma das alterações realizadas no imóvel, que consta na lista dos bens tombados e 
inventariados do município. Da mesma forma, alega desconhecimento sobre as notificações realizadas pelo COMPAC nos 
últimos anos, incluindo o imóvel na referida lista. Valcir Farias destacou que na Constituição Brasileira esclarece que um 
cidadão não pode alegar desconhecimento de leis como forma de se defender das consequências. Mário Márcio Campolina se 
posicionou a favor que a multa seja mantida, ainda que pequena. Da mesma forma, acredita na necessidade de retomar as 
características arquitetônicas da edificação. Ronaldo Fonseca, tendo em vista o nível das alterações realizadas, acredita ser 
difícil voltar a edificação. Destacou ainda que o imóvel possui multas e notificações há alguns anos. Shirley Fonseca explicou 
que a proprietária afirma que o inquilino deu entrada com o pedido de reforma no DLO, mas não aguardou a resposta da 
Prefeitura. A proprietária ainda extrapolou o período de 5 dias para recorrer à multa. Assim, por unanimidade, o Conselho 
deliberou que a multa deverá ser mantida, assim como a solicitação para retornar as características do imóvel. Será enviado 
anexo as cópias das notificações do imóvel. 

(3) Processo nº 33917/2022 – alvará de demolição referente ao imóvel à Rua Floriano Peixoto, nº 231 e 233- 
Centro – Cooperativa de Crédito Credisete LTDA. A presidente Roselene Alves apresentou a solicitação de demolição do 
imóvel, que não consta na lista dos bens tombados e inventariados. Ao analisar as fotografias do imóvel, o Conselho deliberou 
favorável á demolição. 

(4) Casarão dos Avellar – recuperação do imóvel; Roselene Alves apresentou ao Conselho um documento que foi 
enviado ao COMPAC pela Maria Eunice Avellar, uma das proprietárias do imóvel em questão. No documento, solicita a isenção 
do IPTU de 2022 para a edificação, assim como destaca a necessidade dessa providência para todos os outros imóveis 
tomados e inventariados. Contudo, o Conselho já solicitou e protocolou na Câmara um pedido de isenção do IPTU para as 
edificações que estão na lista de bens tombados e inventariados do município. Assim, se aprovado, a alteração constará na 
reforma do Código Tributário Municipal. É necessário destacar, entretanto, que essa alteração não será passível de isentar o 
IPTU apresentado no documento, relativo ao ano de 2022. Da mesma forma, o Secretário da Fazenda não possui o poder de 
realizar a isenção sem antes ser aprovado na Câmara. Assim, o Conselho irá responder que já protocolou o ofício na Câmara, 
mas que precisa aguardar a aprovação. Priscila Cristeli perguntou se o documento fala sobre a reforma da edificação, elemento 
tratado na reunião do Conselho realizada em 09 de novembro de 2022. Shirley Fonseca explicou que a reforma não foi 
abordada no documento. Contudo, esteve na edificação para realizar o laudo do estado de conservação. Não foi possível 
entrar em alguns cômodos nem pelos fundos. É importante destacar a relevância histórica da edificação para o Município. 
Logo, o Conselho deveria pensar em medidas que possam auxiliar na conservação. Mário Márcio Campolina destacou a 
importância de resgatar a cultura e o valor de uma edificação tão importante para o Município. Assim, se necessário, o 
Conselho poderia sugerir uma desapropriação para reforma e utilização do imóvel. O Teatro Redenção e Dr. João Antônio de 
Avellar estão intimamente interligados e o Conselho deveria cuidar mais dessas questões que estão diretamente relacionadas 
ao patrimônio. Roselene Alves sugeriu que seja marcada uma reunião com a Procuradoria a fim de, posteriormente, levar a 
questão para o Prefeito. Assim, de imediato, os proprietários serão avisados que a Reforma Tributária já está protocolada na 
Câmara e Shirley Fonseca irá marcar uma reunião com a Procuradoria. 

 



 

 

 
(5) Aprovação final do Registro do Mercado Municipal de Sete Lagoas; Roselene Alves passou a palavra para 

Shirley Fonseca, que apresentou o dossiê de Registro do Mercado Municipal. Foram realizados levantamento de dados, 
entrevista e histórico dos comerciantes do local. O dossiê apresenta também um levantamento de imagens antigas do 
Mercado. O Mercado Municipal é também um espaço cultural, onde acontecem apresentações artísticas e outros eventos de 
organização interna. Os comerciantes tem se apresentado de forma solícita ao Registro. Existe também um cronograma com 
as diretrizes do espaço. O DLO tem consciência de que cada espaço possui suas diretrizes. Contudo, o distanciamento do DLO 
do Conselho torna algumas questões um pouco mais difíceis. Assim, Matusalém de Andrade sugeriu que o DLO tenha uma 
cadeira no COMPAC. A Secretaria de Obras e o DLO são responsáveis por tipos de obras diferentes da prefeitura, sendo uma 
responsável por obras públicas e a outra, responsável por obras particulares. Essa sugestão teria que alterar a lei que rege o 
Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Sete Lagoas. O trabalho apresentado foi aprovado pelo Conselho. Priscila Horta 
perguntou se seria possível atualizar o registro com o passar dos anos. Shirley Fonseca confirmou a possibilidade de 
atualizações. Portanto, assim que o dossiê for finalizado será encaminhado para o DLO e para o Conselho.  

(6) Mudança no cronograma de Educação Patrimonial ano 2022, exercício 2024; Shirley Fonseca apresentou as 
mudanças no cronograma de Educação Patrimonial. Como a visita ao Circuito Cultural Praça da Liberdade, em BH ainda não 
foi liberada pela licitação, o cronograma será atualizado. Da mesma forma, o calendário sofrerá alterações para uma maior 
atuação da Educação Patrimonial nas escolas. Priscila Horta destacou que acompanhou o trabalho e sabe que foi feito, mas 
gostaria de sugerir que seja realizada uma maior divulgação junto à Prefeitura. Um exemplo seria solicitar o áudio do programa 
de rádio, que é atemporal, e divulga-lo em alguma plataforma. Roselene Alves sugeriu que seja colocado em um canal do 
youtube, por exemplo. Shirley Fonseca explicou que para alguns projetos seria necessário equipar o departamento com mais 
pessoal ou material. Foi votado e aprovado pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Sete Lagoas o registro do 
Mercado Municipal - Mercadão. Também foi discutido sobre as ações de educação patrimonial que ficaram muito densas, 
sua  execução pelo SEMPAC de acordo com o cronograma não foi possível. A Presidente do Conselho explicou que houve 
alteração do cronograma em 2022, em função das intercorrências e o Conselho sem fazer qualquer tipo de comentário acordou 
com as alterações e sugeriu uma revisão do cronograma para os próximos anos. Tendo em vista a quantidade de informações 
nesta reunião, a discussão sobre o novo cronograma se daria na primeira reunião do conselho em 2023. 

(7) Alteração nas janelas do Centro Cultural Nhô-Quim Drummond; Conforme apresentado no grupo de 
Whatsapp pela Shirley Fonseca, as janelas da edificação possuíam originalmente guilhotinas com vidro. Contudo, muitos vidros 
foram quebrados em atos de vandalismo. Assim, com a reforma do Casarão em andamento, as guilhotinas serão recolocadas. 
Porém, por sugestão do engenheiro da obra, as janelas do pavimento inferior seriam travadas abertas, para tentar impedir o 
vandalismo. Priscila Cristeli questionou se apenas o ato de travar as janelas será capaz de solucionar o problema de 
vandalismo. Matusalém de Andrade concordou, destacando que se um vidro for quebrado, não vê motivos para a pessoa não 
quebrar as janelas, mesmo travadas. Assim, é favorável que as guilhotinas sejam recolocadas com vidro em todos os 
pavimentos. Ronaldo Fonseca sugeriu que seja utilizado um material mais resistente, como policarbonato, nas janelas do 
pavimento térreo, assim como utilizado em projetos de maior impacto físico. Assim, o Conselho sugeriu que a guilhotina seja 
recolocada em toda a edificação, sendo trocado o vidro por algum material mais resistente ao impacto no térreo. 

(8) Ilha do Milito; O Conselho ainda não obteve nenhuma resposta do empresário que está atuando na Ilha do Milito. 
O mesmo não compareceu na reunião para debater a situação do imóvel frente ao Conselho. Assim, Roselene Alves sugeriu 
que seja marcada uma reunião com a Procuradoria de modo a analisar qual medida deve ser tomada. Assim, serão levados os 
documentos e o contrato do espaço. Mário Márcio Campolina irá marcar a reunião. 

(9) Informações Gerais; Em relação à Salvaguarda do Democratas, o conselho entende que a diretoria executiva do 
time é responsável por fazer os investimentos necessários para a continuidade e salvaguarda do bem levando em 
consideração que o mesmo produz lucro próprio. Nenhuma alteração que envolva a descontinuidade ou esquecimento da 
memória do mesmo foi executada e, portanto, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural passa a autonomia de 
investimentos diretamente para o Democratas. Uma nova camisa foi executada em comemoração ao acesso do time 
profissional na série A do Campeonato Mineiro de Futebol. Logo, Roselene Alves agradeceu a todos e deu por encerrada e 
reunião. 

 
 



 

 

 
CONCLUSÃO: 

(1) A edificação não consta na lista de bens tombados e inventariados do município, porém encontra-se na área de 
atuação do COMPAC. Assim, sob tutela do Conselho. (2) o Conselho deliberou que a multa deverá ser mantida, assim como a 
solicitação para retornar as características do imóvel. Será enviado anexo as cópias das notificações do imóvel. (3) O Conselho 
deliberou favorável á demolição. (4) Os proprietários serão avisados que a Reforma Tributária já está protocolada na Câmara e 
será marcada uma reunião com a Procuradoria. (5) O trabalho apresentado foi aprovado pelo Conselho. (6) A Presidente do 
Conselho explicou que houve alteração do cronograma em 2022, em função das intercorrências e o Conselho acordou com as 
alterações e sugeriu uma revisão do cronograma para os próximos anos. Tendo em vista a quantidade de informações nesta 
reunião, a discussão sobre o novo cronograma se daria na primeira reunião do conselho em 2023. (7) O Conselho sugeriu que 
a guilhotina seja recolocada em toda a edificação, sendo trocado o vidro por algum material mais resistente ao impacto no 
térreo. (8) Será marcada uma reunião com a Procuradoria de modo a analisar qual medida deve ser tomada. (9) Em relação à 
Salvaguarda do Democratas, o conselho entende que a diretoria executiva do time é responsável por fazer os investimentos 
necessários para a continuidade e salvaguarda do bem levando em consideração que o mesmo produz lucro próprio. Nenhuma 
alteração que envolva a descontinuidade ou esquecimento da memória do mesmo foi executada e, portanto, o Conselho 
Municipal de Patrimônio Cultural passa a autonomia de investimentos diretamente para o Democratas. 

  
Data  15 / 12  / 2022                                                   
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