
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / 
Reunião 

9ª (quinta) Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - 

COMPAC/2021 

Local Plataforma Teams  

Data/ Horário 10 de novembro de 2021 às 09:00 

Relator Marília Palhares Machado  

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
A reunião teve início às 09:20 quando foi verificada a existência de quórum. A pauta e os debates com as 
conclusões de cada item seguem abaixo. A reunião foi gravada. 
INFORMES: edital 007/2021 – Movimenta Galerias está em andamento para exposição e premiação de Artes 
Visuais sobre o qual não incidirá prestação de contas. O artista ou um curador de uma coletiva deve ser de 
Contagem. O Espaço Popular vai receber uma pintura de manutenção, com as mesmas cores originais.  
Pauta:  
1º – Aprovação das atas das Reuniões do COMPAC - foram apresentadas as justificativas pelo atraso do envio 
das atas, que foram aprovadas. Houve a reinvindicação de envio Das atas mais próximo das reuniões em razão 
de ter ainda na memória os fatos e debates ocorridos.  
2º – Apresentação da indicação nº 2421/21: Registro dos Saberes, Conhecimentos e Práticas Tradicionais das 
Raizeiras e Benzedeiras de Contagem – Vereadora Moara Sabóia. O Registro foi aprovado pela Câmara mas foi 
vetado pelo executivo por erro no procedimento.  A vereadora informou ser novembro o mês de luta dos direitos 
dos afrodescendentes.  Os saberes em questão estão presentes em toda a história de Contagem. A proposição 
foi aprovada por unanimidade, dando início à abertura do processo de registro pelo executivo. 
3° - Novo transplantio de jabuticabeira. – ENGMAST – AP PONTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – 
PONTO AROEIRA, autorizados pelo Parecer Técnico COMPAC n° 04/2020. A solicitação se deve ao fato de que 
entre 10 jabuticabeiras transplantadas, três não resistiram além de haver a necessidade da retirada da 
jabuticabeira de número 26 para criar mais uma vaga de estacionamento, observando as normas urbanísticas. 
Trata-se de empreendimento multifamiliar já pronto. O empreendedor tem enviado relatórios mensais a respeito 
dos transplantios realizados. Será emitida notificação com direito a defesa, devendo o empreendedor apresentar 
as justificativas pela morte das 3 árvores e definição para onde pretende transplantar a jabuticabeira de nº 26. 
Após esta defesa, o COMPAC definirá as possíveis sanções.   
4º – Aprovação do Relatório de Transplantio. Análise de risco e diagnóstico Fitossanitário – Transplantio de 
jabuticabeira – Rua Itu, lote 08-A, quadra 20 e Avenida Carmelita Drummond Diniz, lote 10-A, quadra 20 – 
Bairro Maracanã – Contagem – RML – Construtora e Incorporadora Ltda. O empreendedor pede sua 
substituição por estar  árvore em processo de falência. A síntese do relatório traz ser impossível realizar o 
transplantio em razão do estado fitossanitário ser ruim.  Concluiu-se que não se trata de aprovação do relatório 
mas de definição das exigências sobre o fato. Será emitida notificação com direito a defesa, devendo o 
empreendedor apresentar as justificativas pela morte da  árvore com sugestão de onde plantar nova(s) muda(s). 
Após esta defesa, o COMPAC definirá as possíveis sanções.   
5º – Aprovação do Relatório de transplantio de jabuticabeiras – Empreendimento residencial multifamiliar – 
Ville Cuba – Bairro Nacional, Contagem – PRE66 Empreendimentos Imobiliários – Bruna Becattini. O objetivo 
do relatório foi apenas dar ciência ao COMPAC do bom andamento dos transplantios.  
 

 



 

 

6º – Apresentação de proposta referente a multa da empresa Primus Participações, já estabelecida 
anteriormente quando da demolição de edificação na AIURB 3 – Rua Joaquim José, 248, bairro Sede, 
Contagem/MG.  Encaminhamento: reunião com representante do patrimônio cultural de Contagem para 
definição dos destinos da verba como contrapartida. Essa definição será apresentada ao COMPAC para 
aprovação.  
7º – Apresentação de defesa – Ideal Empreendimentos Imobiliários, sobre supressão de jabuticabeira - Nilton 
Marcos de Assis Gomes.  O empreendedor e o proprietário participaram da reunião, reconhecendo a falha que 
aconteceu por falta de conhecimento do proprietário. Os procedimentos foram adotados para a adaptação da 
árvore mas a terraplenagem deixou a espécie em más condições de saúde, tirando qualquer possibilidade de 
sobrevivência. Deverá ser aplicada multa de R$10.000,00 além do plantio de mais 2 mudas como compensação. 
O local de plantio, será definido a posteriori. 
8º – Eleição de comissão do Compac para reunião a convite da Procuradoria Geral do Município – a reunião 
acontecerá presencialmente no dia 18/11/2021. A comissão foi composta por três representantes da sociedade 
civil e três do poder público.  

 
CONCLUSÃO: a reunião se encerrou às 12:28 e cumpriu seus objetivos.  
 

  
 
Data: 10/ 11 / 2021                     _____________________________________________________ 
 
                                                                             Marília Palhares Machado  
                                                                      Representante titular do CAU/MG 
 
 

 


