
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

Evento / Reunião 
 2ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Contagem – 
COMPAC 

Local  Auditório da Prefeitura de Contagem 

Data/ Horário  04/03/2020 – Início: 9h00min Término: 12h:10min  

Relator  Marília Palhares Machado – representante titular do CAU/MG   

A reunião teve início às 9h:30min quando houve quórum.  

Informes 

1 - A COAF aprovou a realização das obras de restauração da Casa Nair Mendes por inelegibilidade, já estando 
disponível a totalidade dos recursos para toda a obra. Haverá um edital para contratação da obra, a qual deve 
começar até abril de 2020.  

2 – Em relação à estação Ferroviária de Bernardo Monteiro, sua restauração ficou pronta, sendo prevista a 
instalação de uma escola de teatro – Grupo Trama se instalará lá. No momento há diuturnamente a presença da 
guarda municipal. No seu entorno está prevista a criação do Espaço de Brincar.  

3 – Quanto à Igrejinha de Santa Helena cuja encosta ao fundo sofreu deslizamento em decorrência das chuvas, 
seu salvamento acontecerá. O trânsito foi desviado para minimizar impactos e as obras estão sendo planejadas.  

 

PONTOS DE PAUTA: 

 

1º – Protocolo 004/2020 – Empreendimento Residencial Multifamiliar Rua Montes Claros – Britânica 
Construtora – Aprovação de Projeto AIURB3 - A empresa se fez representar pelo engenheiro Lucas, Engenheiro 
civil e autor do projeto. O foco da análise do COMPAC em áreas situadas na AIURB 3 – Área de Interesse 
Urbanístico 3 - está na percentagem de 60% na taxa de permeabilidade e na garantia da manutenção e 
permanência dos maciços arbóreos existentes na zona. O interessado apresentou os dados administrativos da 
empresa que atua exclusivamente em Contagem.  Nas imagens apresentadas, vê-se que é um lote grande com 
frente para uma só rua e fundo para uma rua sem saída.  São 4 terrenos de propriedade da empresa, os quais 
serão remembrados. Quando foi adquirido não havia legislação de AIURB, o que, segundo o interessado, implicou 
em perda de aproveitamento. Na região prevalecem condomínios em 4 pavtos. A inclinação média do terreno é 
de 20%. 29 elementos arbóreos compõem um maciço contínuo e com altura uniforme, composto por árvores 
imunes a corte ipê amarelo, jacarandá da Bahia e palmeira juçara, além de outras consideradas exóticas como 
mangueiras, abacateiro, mamão, palmeira, cipreste, seriguela e cambuí nativa. Há dentro do terreno 1 casa com 
autorização de demolição. O projeto se destina ao Minha Casa Minha Vida -  MCMV e apresenta 2 torres com 7 
pavtos e ocuparia exatamente a área do maciço arbóreo, deixando livre a área onde há vegetação rasteira, 
estando proposta a permeabilidade de 60% da área. Esteve presente 1 biólogo para apresentar a localização das 
árvores imunes, não representadas em planta. Segundo este profissional, o lodo traz problema em épocas de 
chuva em áreas de sombreamento, que é o caso do maciço em tela proporcionando o surgimento de animal 
peçonhento. Esse biólogo propôs a volta de espécies de árvores nativas no caso da retirada das árvores 
existentes. O artigo 136 do Plano Diretor foi lido. Ele determina a manutenção das árvores originais. Depois de 
amplo debate entre os conselheiros, o projeto foi indeferido 2º - Calendário de Reuniões Ordinárias COMPAC 
2020. Foram aprovadas as seguintes datas para as reuniões ordinárias: 15/4, 6/5, 3/6, 8/7, 5/8, 2/9, 7/10, 11/11, 2/12, 
quase sempre primeira quarta feira de cada mês. Em abril haverá a semana santa e em julho haverá o dia da 
consciência negra que é feriado em Montagem. 3º – Indicação dos novos conselheiros do COMPAC para o biênio 
2020/2022.  Será enviado 1 ofício para novas indicações de conselheiros cujos mandatos estão vencendo.   

 
CONCLUSÃO: o objetivo da reunião foi atingido plenamente.  
 

  
Data 18/03/2020                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Marília Palhares Machado 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pauta da 2ª (segunda) Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – 
COMPAC 

 
 
 

 
Local:  Sala Multimeios da Prefeitura de Contagem 

Data:  04 de março de 2020 

Horário: 09h. 

 

 

 

 

INFORMES: 

 

➢ Início do processo de restauração da Casa Nair Mendes. 

 

 

 

 

 

PONTOS DE PAUTA: 

 

1º – Protocolo 004/2020 – Empreendimento Residencial Multifamiliar Rua Montes claros – 
Britânica Construtora – Aprovação de Projeto AIURB3 

 

2º - Calendário de Reuniões Ordinárias COMPAC 2020. 

 

3º – Indicação dos novos conselheiros do COMPAC para o biênio 2020/2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contagem, 27 de fevereiro de 2020 
 
 
 

José Carlos Carneiro Gomes 
 

Presidente do COMPAC 
 


