
 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

 
    Projeto: Construção Sanitário Acessível na Capela N.S. Boa Morte, BV 

Proponente: Associação do Patrimônio Histórico Artístico e Ambiental de Belo Vale - APHAA - BV 

Local:  Belo Vale  

Responsável Técnico: Renata Fonseca 
 
 

No dia 01 de setembro a equipe do Semente, representada por Renata Fonseca e Paula 

Grandi, realizaram uma visita de vistoria ao Projeto Construção Sanitário Acessível na Capela N.S. Boa 

Morte -BV, para verificar as ações que estão sendo realizadas pela Associação do Patrimônio 

Histórico Artístico e Ambiental de Belo Vale - APHAA - BV no distrito de Boa Morte -MG. 

 

Para a realização da visita, inicialmente foi analisado o plano de monitoramento, junto 

ao cronograma com os meses de execução de cada objetivo/atividade. 

A equipe Semente verificou o andamento da execução dos sanitários para atender às 

necessidades fisiológicas das pessoas da comunidade que frequentam os eventos que ocorrem 

no largo e na capela, sendo uma ação de cidadania prioritária.   



 

 

   

Foi apresentado pela associação a evolução da obra, na qual contará com dois sanitários 

que acompanhará o projeto arquitetônico e as cores da capela.  A obra está sendo executada 

atrás da Capela da Boa Morte, local recomendado por norma IEPHA-MG.  

   



 

 

 

Segundo Tarcísio Martins coordenador de projetos ambientais e culturais, da Associação 

do Patrimônio Histórico Artístico e Ambiental de Belo Vale - APHAA, havia sido construído um 

sanitário na parte da lateral do largo, porém se desfocava do projeto arquitetônico da igreja, 

sendo recomendado sua demolição. Por necessidade de um sanitário no local, a recomendação 

do sanitário ao fundo da capela veio por norma do IEPHA-MG.  



 

 

 

Para entender melhor a importância da obra, fomos na casa de moradores próximo à 

capela. Segundo eles, o Sanitário será de fundamental importância, pois em todos os eventos 

que ocorrem no largo e na capela, as pessoas não possuem um sanitário para utilizar. Alguns 

moradores também relataram que as pessoas pedem para usar o banheiro dos moradores que 

possuem casas próximas da capela.  

   

A capela tombada pelo município de Belo Vale é pertencente à Paróquia São Gonçalo, 

que tem como titular o padre Wellington Eládio Nazaré Faria, já teve as obras civis (estrutura e 

arquitetura) concluídas em 2016.  A festa de Nossa Senhora da Boa Morte, assim como outras 

celebrações tradicionais do distrito, poderá ser realizada a partir de outubro com a presença 



 

 

dos novos sanitários. 

Ao final da visita conclui-se que o projeto está em andamento, e que as atividades estão 

sendo realizadas conforme o previsto. 

Sem mais, 

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2022. 


