
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 
 8ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Contagem – 
COMPAC 

Local  Auditório da Prefeitura de Contagem 

Data/ Horário  02/ 10/ 2019 – Início: 9h00min Término: 12h00min  

Relator  Marília Palhares Machado – representante titular do CAU/MG   

O começo da reunião se deu às 09h15min quando houve quórum para seu início. A convocação se deu para 

deliberar sobre a pauta em anexo. A Sra. Natália, do Turismo foi apresentada tendo ela falado sobre seus 

planos para o município nesta área. Foi informado ainda que o evento de celebração dos 50 anos da Banda 

Nazareth foi transferido para Belo Horizonte, provavelmente para o Mineirão, em razão da grande procura 

por ingressos. Ela disse que vai buscar utilização para os galpões da antiga cidade industrial, a primeira do 

Brasil e Informou que Contagem está na Classe B do Ministério do Turismo e disse ter aderido ao Circuito 

Veredas do Paraopeba podendo assim acessar recursos das políticas públicas. Disse que está sendo criado 

um Conselho de Turismo e que saberemos sobre sua composição e que está em desenvolvimento o Plano 

Municipal de Turismo. Sua ideia inicial é fazer da antiga cidade industrial um polo gastronômico. Foram 

feitos indicativos sobre pontos de atração de Contagem, em especial, o patrimônio cultural e eu lembrei do 

projeto de grafite dos becos o Eldorado que está sendo implantado. Todos se dispuseram a colaborar. 

Todos os pontos de pauta foram discutidos, sendo que os pontos 1 a 3 foram aprovados por unanimidade. 

O 4º ponto – continuidade do processo Santa Cecília/ECONOMART – provocou intenso debate na medida 

em que o projeto aprovado pelo COMPAC pelo empreendedor não foi observado e o bem cultural que é 

inventariado foi totalmente descaracterizado com grande dificuldade de reversibilidade. A conclusão foi a 

de enviar para a procuradoria municipal e para o MP para as devidas providências tendo em vista o 

descompromisso com o projeto aprovado e proposto pelo próprio empreendedor. Foi solicitada a cobrança 

da multa máxima prevista na legislação municipal. O 5º ponto de pauta - Processo Edifício Dagmar Coelho – 

Pedido de dilação de prazo  - também gerou grande debate na medida em que a obra que se arrastou por 

mais de 5 anos com a vigilância permanente do COMPAC terminou em desacordo com o projeto aprovado, 

além de ter invadido o antigo caminho dos escravos, bem arqueológico de Contagem e de terem sido feitas 

estruturas não previstas inicialmente. O pedido de dilação de prazo para pagamento de multa não foi 

aprovado, em razão das numerosas vezes em que o COMPAC já concedera anteriormente outras dilações. 

O processo será encaminhado para a procuradoria para as medidas cabíveis. O 6º ponto - 

Regulamentação do uso do espaço do Museu do Trabalhador para eventos – deverá ser objeto de 

discussão específica tendo sido aprovado nesta reunião, por pequena diferença de votos dos 

conselheiros presentes, a realização de um evento religioso, o que pode colocar em risco o espaço 

que não foi concebido para eventos. Foi informado ainda que a obra de restauração do Teatro 

Casa Azul foi interditada após emissão de AVCB pelo Corpo de Bombeiros. A reunião foi encerrada 

às 11h58min.  

 
CONCLUSÃO: o objetivo da reunião foi atingido plenamente.  
 

  
Data 08 / 10/ 2019                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Marília Palhares Machado 

 
Em anexo: Pauta    


