
RELATÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO CAU/MG EM ENTIDADE 

- ENTIDADE:  Conselho Municipal de Patrimônio Cultural – COMPAC-Contagem/MG. 

- DATA: 11/02/2015. 

- HORÁRIO:  9:00h.-12:00h. 

- LOCAL: Casa da Cultura Nair Mendes Moreira - Museu Histórico de Contagem- Pça Ver. Josias Belém, nº 01–Contagem/MG. 

 

- REPRESENTANTES DO CAU/MG: 

- Arq. Urb.  Antônio Henrique Villela Alves 

 

PAUTA: Informes: 

  Pauta da 1ª (primeira) reunião ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - Compac 

 

Informes: 

- Ofício da Mitra Arquidiocesana referente a Capela Santa Helena.  

1. Apresentação e encaminhamento do pedido de transplante de uma jabuticabeira na rua Sete, bairro Chácaras 

Cotia. (APROVADO: com acompanhamento pelo Compac) 

2. Apresentação e encaminhamento de projeto de edificação unifamiliar de um pavimento, localizado na rua Hélio 

Martins dos Reis, bairro Arcádia. (APROVADO: proj. arq. de 40,m2, sem impacto, c. R.T. de profissional) 

3. Apresentação e encaminhamento do projeto de edificação comercial de dez pavimentos, localizado na avenida 

Prefeito Gil Diniz. (Após apresentação, foi solicitado aos resp. p. projeto que apresentem novas visadas e cotas 

altimétricas. Eu solicitei novo estudo da cor aplicada a caixa de escada externa, (vermelho) visando amenizar a 

competição com o patrimônio tombado existente próximo. 

4. Apresentação e encaminhamento de projeto de alteração de edificação localizado na rua Dois, nº 230, bairro 

Distrito Industrial do Riacho das Pedras. (APROVADO) 

5. Apresentação do pedido de funcionamento de uma feira de colchões na Praça das Chaminés da antiga fábrica de 

cimento Portland Itaú nas datas 20/02/15 a 05/04/15, 15/05/15 a 28/06/15, 14/08/15 a 27/09/15, 30/10/15 a 

13/12/15. (APROVADO) 

6. Apresentação do Plano de Aplicação dos recursos do Fumpac. 

- R$430.705,89 (fundo em 31.01.2015). 

* COMENTÁRIOS: Fiz um reforço no pedido aos analistas do COMPAC que exijam sempre documentos 

assinados por profissional (is) responsável (is) por todos os serviços encaminhados para análise, 

juntamente aos respectivos RRT ou ART, quando o profissional não for arquiteto e urbanista. 

 

Sendo esse o resumo da reunião, 

Atenciosamente, 

 

 
 Antonio Henrique Villela Alves 
Arquiteto e Urbanista, CAU/MG: A13809-6 


