
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

Evento / Reunião 
2ª (primeira) Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de 

Contagem - COMPAC 

Local Plataforma Teams  

Data/ Horário 9 de março de 2022 às 9h:00min 

Relator Marília Palhares Machado – Conselheira Titular 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
A reunião teve início às 9:17 quando foi verificada a existência de quórum. Tratou-se de reunião ordinária. A reunião 
foi gravada. O 1º ponto de pauta tratou da aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária do COMPAC que foi aprovada 
por unanimidade. O 2º ponto de pauta tratou da Ponere Engenharia – Memorial descritivo – Restauração da chaminé 
da antiga fábrica de cerâmica Gilson Diniz cujo projeto já foi aprovado pelo COMPAC e que está sendo apresentado 
antes do início das obras por uma das responsáveis arquitetas, a Isabella Rago. No local será implantado um 
empreendimento residencial denominado “Solar da Torre”. A chaminé está em mau estado de conservação. A chaminé 
foi construída em tijolos cerâmicos e não se sabe se foram rebocados desde a sua construção; portanto, o 
revestimento pode são ser original apresentando hoje perda de parte dela reboco e trincas que parecem não ser 
estruturais e que serão avaliadas por especialista. A construtora propõe revestir a chaminé com revestimento 
semelhante aos tijolos do sistema construtivo. Depois de amplo debate em razão da alteração da originalidade do bem 
material e sobre a mudança de visibilidade do bem na cena urbana, ficou decidido que será apresentado pelo 
interessado em reunião posterior complementação das informações sobre a estrutura da chaminé para uma tomada 
de decisão por parte do COMPAC. A construção do empreendimento seguirá deixando a intervenção na chaminé para 
depois da aprovação pelo Conselho. O 3º ponto de pauta tratou da Multa Direcional Engenharia – Apreciação do 
pedido de vistas feito pelo conselheiro Francisco Samarino. Esteve presente representante da empresa, que solicitou 
solução para ruinas inventariadas e ainda existentes no mesmo terreno para serem debatidas numa eventual multa 
que seria resultado do parecer. O parecer sugere alterar a intenção de má fé para boa fé, considerando que houve 
uma autorização do município para as demolições que geraram a multa. O parecer do pedido de vistas observou 
rigorosamente a tabela de cálculo de multas adotada pelo COMPAC, sugerindo o desconto de valores que a empresa 
investiu em serviços e obras de manutenção do Museu/Memorial até o recebimento do prédio do Memorial do 
Trabalhador pelo município, tempo que foi extenso entre o término das obras e sua entrega ao município. O valor da 
multa será de R$ 234.214, 30. A proposta de descontos será apresentada na forma de recurso pela empresa para uma 
próxima reunião. O 4º ponto de pauta tratou da Eleição para secretariar o conselho do COMPAC sendo eleito o 
conselheiro Felipe Bicalho representante da sociedade civil. O 5º ponto de pauta tratou da reflexão sobre o Plano de 
Aplicação do FUMPAC cujo saldo é de aproximadamente R$ 257.000,00. Representantes dos Arturos estiveram 
presentes relatando sobre valores em anos anteriores, sobre os Arturos serem um ponto de cultura e sobre os 
trabalhos de conservação do grupo e suas articulações com a comunidade de Contagem, inclusive com a criação de 
uma Escola de Gastronomia para repassar as receitas tradicionais deste quilombo e valorização das mestras dos 
Arturos. Foi relatado ainda sobre o estado de conservação da capela da comunidade que está comprometido e sobre 
trabalhos de atenção e valorização da equidade racial. Ficou para a próxima reunião o debate e a aprovação da 
destinação dos recursos do FUMPAC. A reunião terminou às 11h47min.  

 CONCLUSÃO: a reunião cumpriu seus objetivos.  

  
 
Data: 09/ 03 / 2022                     _____________________________________________________ 
 
                                                                             Marília Palhares Machado  
                                                                      Representante titular do CAU/MG 
 

 


