
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 
 3ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Contagem 
- COMPAC 

Local Sede da Prefeitura Municipal de Contagem 

Data/ Horário  08/ 05/ 2019 – Início: 9h20min Término: 12h00min  

Relator   Marília Palhares Machado – representante titular do CAU/MG   

 

A reunião foi convocada para deliberar sobre a pauta em anexo, que foi toda debatida e cumprida. Ao início, 
foram dadas informações, sendo que mais uma vez a VLI solicitou uma alteração de cronograma referente a 
Estação Bernardo Monteiro adiando a apresentação ao COMPAC da proposta para a sua restauração. Como era 
apenas um informe e haveria votação, foi proposta a inclusão do tema como pauta o que foi aceito por todos os 
presentes. A proposta solicitava um adiamento até o dia 13 de maio para as primeiras atividades, o que foi aceito 
visto que essa data estava próxima. Caso não houvesse cumprimento do novo cronograma, já alterado pela 
terceira vez, será aplicada a multa máxima prevista na lei municipal por dano ao patrimônio cultural, hoje no valor 
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), recurso que é recolhido na conta do FUMPAC – Fundo Municipal de 
Patrimônio Cultural de Contagem. Outro ponto de pauta importante e que merece destaque neste relatório, foi 
sobre as novas irregularidades constatadas no processo da construção na Rua Dr. Cassiano, 76, Sede. A aprovação 
do projeto do prédio aconteceu há mais de quatro anos atrás e sua construção vem se arrastando com muitos 
erros técnicos, iniciados com um erro de cota de soleira, o que veio a ter como consequência uma grande 
alteração na altimetria do imóvel, que é vizinho de um conjunto arquitetônico tombado. Por diversas vezes a 
proprietária do imóvel esteve em reuniões do COMPAC com seu Responsável Técnico se comprometendo em 
solucionar os erros, o que não aconteceu. A obra foi embargada, mas o embargo não foi observado. Encontra-se 
em fase final de obra, já tendo anúncio para aluguel de lojas. Ficou estabelecido que o caso será enviado para a 
procuradoria do município cuja procuradora se encontrava presente. Será montado um dossiê com um relato 
detalhado dos fatos, para que sejam estudadas as alternativas de solução, entre elas a assinatura de um  TAC com 
assistência do Ministério Público, a cobrança da multa máxima prevista como no caso da VLI. Sugeri o 
encaminhamento do caso à Comissão de Ética do CREA/MG já que o RT da obra que não atendeu às orientações 
do COMPAC é engenheiro.  A sugestão foi aceita por todos os presentes. Os demais pontos de pauta foram 
aprovados.  
 

 
CONCLUSÃO: o objetivo da reunião foi atingido plenamente.  
 
 

  
 
 
Data 28 / 05/ 2019                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Marília Palhares Machado 

 
Em anexo: Pauta    


