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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
A reunião teve início às 09:12 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: A antiga fábrica de biscoitos Aymoré é uma Edificação inventariada. Por denúncia, foi informado 
que a fachada foi renovada. Ela está envelopada e não se sabe a gravidade da descaracterização. O assunto e 
relato dos responsáveis serão apresentados na próxima reunião.  

Pauta:  
1º – Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária do COMPAC enviada anteriormente. Ela foi aprovada por 
unanimidade.  
2º – Apresentação do Parecer relativo ao pedido de vistas da solicitação de transplantio de 4 jabuticabeiras e 
supressão de árvores imunes a corte na área do empreendimento, CAC NEO Nacional Incorporadora SPE LTDA, 
na rua Rita Camargos, 405, bairro Chácaras Bom Jesus, Contagem- MG.  Debates - foi um pedido de vistas pelo 
conselheiro Rafael, representante do Meio Ambiente. O projeto já tinha sido aprovado pelo Meio Ambiente e 
na vistoria, identificou-se que as árvores imunes à corte já teriam sido suprimidas. As jabuticabeiras serão 
transplantadas. Quanto as árvores imunes à corte, haverá um seminário com o COMAC para tratar do assunto e 
buscar uma forma de integração entre os colegiados. Quando se faz transplantio exige-se também o dobro de 
novas mudas.  As jabuticabeiras ficarão próximas da área de lazer do um empreendimento que conta com 300 
unidades habitacionais. Será emitido um parecer do COMPAC com todas as diretrizes que deverão ser 
observadas para o transplantio. O parecer foi aprovado por unanimidade.  
3º – Implantação de empreendimento residencial multifamiliar horizontal “Solar da Torre”, avenida Dulce 
Geralda Diniz, esquina rua Joaquim Soares Diniz, nº206, Fazenda Vista Alegre, Contagem- MG. Na área 
pretendida para implantação existe um bem inventariado, Chaminé da Cerâmica do Gilson Diniz. Debates - A 
apresentação foi compartilhada pelo empreendedor. Trata-se de uma área de 20.0000 m2, onde há uma 
chaminé inventariada. Serão construídas 41 unidades residências térreas. Por orientação do Patrimônio, 
observaram estas chaminés que serão restauradas. O afastamento entre a chaminé e a unidade habitacional 
mais próxima será de 6,50 m e de 7,50m para uma academia. Haverá um espaço de convívio no entorno dela. 
Foi pedido uma interpretação da torre ao final da obra, mas antes do início das obras, um projeto de 
restauração será apresentado ao COMPAC para aprovação. O empreendimento foi aprovado por unanimidade. 

 
 

 



 

 

3º – Implantação de empreendimento residencial multifamiliar horizontal de dois pavimentos, na rua Peregrino 
Varela, 68 e Tenente Romualdo, no Bairro Camilo Alves, Contagem– MG - AIURB3. Supressão de jabuticabeiras 
autorizadas pela SEMAD. Debates - Segundo o Patrimônio, não há impedimentos em relação ao patrimônio por 
não estar próximo de nenhum bem cultural tombado ou inventariado. No entanto, havia jabuticabeiras que 
foram suprimidas, segundo o técnico do Meio Ambiente por estarem mortas. Não será cobrada multa em razão 
de sua extinção prevista em norma por ter sido autorizada pelo COMAC. Após longo debate em razão da 
sequência de aprovação do projeto com erros da administração municipal e do empreendedor a relatora do 
projeto – Conselheira Alexandra Ponsa – indicou pela aprovação por não agredir nenhum bem tombado com 
condicionamentos de recompor as jabuticabeiras mortas colocando uma jabuticabeira em cada unidade 
habitacional como contrapartida da Diretoria de Patrimônio independente do que foi pago no Meio Ambiente. 
Eu votei pela abstenção como forma de melhorar os procedimentos de análise junto ao COMPAC. O projeto foi 
aprovado. 
4º – Apresentação da solicitação de Registro da Banda da Guarda Civil Municipal, como Patrimônio Histórico 
Imaterial de Contagem.  Debates - Os representantes da Banda estiveram presentes e entregaram a solicitação. 
Trata-se de um interesse antigo da Banda, cuja história foi apresentada em documento compartilhado. A banda 
participa de eventos em geral, inclusive os sociais, esportivos, educacionais etc. Foi relatado sobre a tradição de 
bandas que havia em Contagem.  Esta banda representou uma retomada desta tradição e vem sobrevivendo com 
muita dificuldade. A ideia que esta banda traz para Contagem: ao ouvi-la se tem uma ideia de pertencimento. 
Existe uma baixo assinado com a solicitação, constando aproximadamente 580 assinaturas. Solicitação aprovada 
por unanimidade. Os estudos serão feitos e comporão um dossiê para o registro da banda.  
5º - Propostas de Resolução do COMPAC sobre a AIURB 3. Debates - Houve apresentação da minuta da resolução 
na última reunião pela arquiteta Floriana de Fátima Gaspar e o conselheiro Felipe fez uma análise jurídica que 
não foi apresentado.  Votou-se pelo encaminhamento da minuta à procuradoria municipal para garantir a 
observância da norma em estudo à legislação municipal.  Aprovado o encaminhamento com um voto contrário.  
COMUNICADO - haverá a Conferência Urbana de Contagem para a renovação do COMPUR. Os conselheiros 
foram convidados a participar.  

 

 
CONCLUSÃO: a reunião se encerrou às 11:32 e cumpriu seus objetivos.  
 

  
 
Data: 11/ 08 / 2021                     _____________________________________________________ 
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