
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / 
Reunião 

1ª (primeira) Reunião Extraordinária de 2022 do Conselho Municipal do Patrimônio 

Cultural de Contagem - COMPAC 

Local Plataforma Teams  

Data/ Horário 5 de janeiro de 2022 às 10:00 

Relator Marília Palhares Machado – Conselheira Titular 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
A reunião teve início às 10:10 quando foi verificada a existência de quórum. Tratou-se de reunião extraordinária 
com pauta única. A reunião foi gravada. Ela foi uma solicitação da cúria para tratar das obras de restauração da 
Capela Nossa Senhora da Conceição em Contagem. Foi dada a palavra ao padre responsável pela capela, que 
passou a palavra ao arquiteto da mitra, Herbert Gerson Soares Jr. A capela está sendo restaurada com recursos 
da Lei Rouanet. O telhado exige correção imediata por estar gerando e acelerando a degradação do forro interno 
em estuque. As telhas são do tipo francesa e estão totalmente porosas e precisarão ser totalmente substituídas 
por ser impossível o reaproveitamento de qualquer unidade. Foram apresentadas fotos comprovando a situação 
precária do telhado e de suas consequências no forro de estuque, podendo ser percebidos ainda os antigos 
problemas na superestrutura da Capela gerados em razão da fundação antes do seu reforço por estacas. O 
Projeto de Restauração foi aprovado pelo COMPAC em 2013, mas houve dificuldades de captação de recursos 
para o início das obras. O primeiro investimento foi destinado para a fundação em 2016. Nesta etapa a 
superestrutura será corrigida junto com o telhado. Sugeri a nova emissão de alvará de aprovação do projeto de 
restauração datado de 2013 para manter a regularidade jurídica da Capela junto à Lei Rouanet.  A Secretária 
Municipal de Cultura informou haver um projeto do município de requalificação do entorno, próximo à antiga 
Estação Ferroviária Bernardo Monteiro. O projeto foi aprovado por unanimidade.  
 

  

 
CONCLUSÃO: a reunião se encerrou às 10:40 e cumpriu seus objetivos.  
 

  
 
Data: 05/ 01 / 2022                     _____________________________________________________ 
 
                                                                             Marília Palhares Machado  
                                                                      Representante titular do CAU/MG 
 
 

 


