
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

Evento / Reunião  1ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Contagem – COMPAC 

Local  Auditório da Prefeitura de Contagem 

Data/ Horário  12/02/2020 – Início: 9h00min Término: 11h:44min  

Relator  Marília Palhares Machado – representante titular do CAU/MG   

Informes 

1º – Relatório de danos ao patrimônio tombado, provocado pelas chuvas de janeiro de 2020: a encosta aos fundos da Capela Santa 

Helena correu em razão do grande volume de chuvas ocorrido no período. Foi feito um relato pelo Secretário de Cultura, que é o 

presidente do COMPAC, sobre as iniciativas empreendidas. A rua para qual correu a terá está interditada e, após o término das 
chuvas será feita a proteção de toda a encosta, por toda a sua extensão. Houve uma reunião no gabinete de crise criado pelo 
município, para a qual foi convidada a cúria, responsável pelo bem tombado, mas ela não compareceu. Em razão de sua ausência, 
ela deverá ser notificada para apresentar a situação do imóvel.  

2º – Supressão de árvores – Casa Nair Mendes Moreira, bem tombado pelo município, que está fechado por necessitar de 

restauração, demandando verba que virá, em 2020, do FUMPAC e do orçamento municipal. Tendo em vista o risco de queda da 
árvore sobre a Casa – o risco está comprovado por laudo de biólogo -, a poda da árvore foi autorizada sem passar pelo COMPAC.  

3º - Foi eito mais um informe sobre a Estação Bernardo Monteiro, que está sob a tutela da VLI. Foi acertado que a Estação será 

cedida para a Prefeitura, mas o processo é lento porque exige autorização do DNIT e da ANTP.  A restauração foi acabada, mas o 
prédio não está em uso, o que preocupa pois pode entrar em processo de degradação novamente, por este motivo.  

PONTOS DE PAUTA: 

1º – Protocolo 027/2019 – Aprovação de projeto - Posto Bicho Papão: o projeto apresentado pela arquiteta Camila está situado na 

sede do município e encontra-se adequado á paisagem. Foi aprovado por unanimidade. Nos debates, foi proposta a mudança de 
cultura de tratamento das águas pluviais, sendo sugerida a criação de mecanismos que diminuam o impacto negativo de 
corredeiras das chuvas, sendo que a rua lateral ao posto é ponto de descida volumosa de chuva.  

2º – Protocolo 01/2020 – Regularização de Imóvel – Rua Edmir Leão, 400: por recomendação do setor de aprovação de projetos da 

Secretaria de Cultura, que informou não haver impacto sobre o patrimônio cultual, a regularização foi aprovada por unanimidade.  

3º – Protocolo 02/2020 – Investseven Ltda. - Casarão Itaú  - Sede Administrativa: o casarão é bem tombado pelo município que vem, 

há bastante tempo, buscando a utilização do prédio, que compõem o conjunto da antiga fábrica de biscoitos Aimoré, cujas 

chaminés são um marco urbano de Contagem.  O interessado propõe a implantação de consultórios médicos e observa, em parte, 
as diretrizes estabelecidas pelo COMPAC em 2014. Há diretrizes que não podem ser observadas na medida em que obras anteriores 
impedem a recuperação do prédio como era em 2014, como por exemplo, marcação das paredes que existiam o prédio, posto que 
elas foram retiradas e o piso recebeu porcelanato.  O projeto revitalizará a região e foi aprovado por todos com abstenção de minha 
parte por motivos pessoais.  

4º – Apresentação de defesa da Imobiliária Cunha Rocha Ltda. - NOTIFICAÇÃO DE MULTA 010/2018: trata-se de uma notificação 

do IEPHA/MG recebida pela Prefeitura a respeito de autorização de funcionamento de um terreno ao lado da área pertencente aos 
Arturos, cujo uso impactará o bem registrado. O interessado foi multado, estando dentro do prazo de recurso. A questão foi 
retirada de pauta, depois de longo debate, já que não foi apresentada nenhuma justificativa sobre o fato, nem laudo técnico ou 
jurídico sobre o assunto. 

5º – Termo de colaboração com a V.L.I para uso e ocupação da Estação Bernardo Monteiro: Decidiu-se aguardar o andamento das 

tratativas da VLI com a Prefeitura, inclusive sobre o tipo de cessão que deve ser fornecida.  

6º – Plano de Aplicação FUMPAC 2020:  foi aprovado com recursos destinados à Casa de Cultura Nair Mendes, subsídios para os 

Arturos promoverem suas atividades, educação patrimonial incluindo a confecção de mais um número da revista Contagiro e 

material de consumo para o setor.  Para estes fins, foi considerado apenas o saldo na conta do FUMPAC sendo que durante o ano o 
Plano poderá sofrer alterações.  

7º - Calendário de Reuniões Ordinárias COMPAC 2020: retirado de pauta por falta de um calendário específico. Foi acertado que o 

calendário será apresentado na próxima reunião, marcada para 04/03/2020. A ideia é reunir nas primeiras quartas feiras de cada 
mês.  

 
CONCLUSÃO: o objetivo da reunião foi atingido plenamente.  
 

  
Data 13/02/2020                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Marília Palhares Machado 

 
Em anexo: Pauta em papel timbrado do COMPAC   


