
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / 
Reunião 

5ª (quinta) Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - 

COMPAC/2021 

Local Plataforma Teams 

Data/ Horário 14 de julho de 2021 às 09:00 

Relator Marília Palhares Machado  

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
A reunião teve início às 09:18 quando foi verificada a existência de quórum. A pauta e os debates com 
as conclusões de cada item seguem abaixo. Houve inversão de pauta para analisar os itens cujos 
interessados estivessem presentes. A reunião foi gravada. 
Pauta: 
 
1º – Aprovação do Plano de Aplicação 2021 onde se debateu o repasse para a comunidade dos Arturos 
de R$ 60.000,00 oriundos do FUMPAC. No ano de 2020 não houve repasse em razão da pandemia. O 
habitual vinha sendo repassar este valor com recursos do FUMPAC e igual valor oriundo do tesouro 
municipal. Esteve presente um representante da comunidade que tratou das atividades desenvolvidas 
pelo grupo com a fonte de recursos. O valor foi aprovado pela maioria dos conselheiros. Foi informado 
que o município não vem repassando a verba do ICMS patrimônio cultural para o Fundo, modificando 
a rotina que foi adotada em anos anteriores. Foi solicitado que a Secretária Municipal de Cultura 
presente solicitasse esforços neste sentido à municipalidade. 
 
2º – Propostas de Resolução do COMPAC sobre a AIURB 3. Este item foi debatido ao final conforme 
inversão de pauta. Como o texto foi apresentado somente hoje, a votação sobre o mesmo e o debate 
aprofundado serão feitos em outra reunião. O representante da procuradoria municipal então presente 
pediu vistas ao documento e deverá fazer um relato em reunião futura, já que conselheiros apontaram 
problemas jurídicos no texto proposto. Eu levantei alguns aspectos para a paisagem urbana que 
pretendo levar para o futuro debate. A Resolução está sendo proposta por demanda do próprio 
COMPAC e pelo Ministério Público Estadual.  

3º – Implantação de Empreendimento residencial multifamiliar horizontal, na Rua Joaquim Camargos 
com Rua Diamantina - Bairro Alvorada, Contagem – MG – AIURB3 B. Trata-se de projeto de interesse 
da Avante Construtora e Empreendimento. A área tem no maciço arbóreo o foco da conservação e o 
projeto apresentado é somente parte do empreendimento. O interessado estava presente e não 
mostrou documentação suficiente para a que se pudesse analisar e votar. Por estar apresentado apenas 
parte do projeto que será feito em etapas e por vir a retirar 17 espécimes arbóreos incluindo algumas 
com impedimento de corte, foi pedido que apresente fotoinserção e todo o empreendimento com 
indicação em planta dos espécimes que serão retirados, além das compensações.  
 
 

 



 

 

4º – Implantação de empreendimento comercial e residencial multifamiliar, de seis pavimentos 

dentre eles um subsolo, na rua Pelegrino de Paula Ferreira, lote 4, quadra 51, bairro Betânia, 

Contagem- MG. O setor de patrimônio municipal fez análise de pontos de visada e concluiu que não há 

impacto nos bens culturais tombados existentes - a Casa da Cultura e a Igreja situadas na sede do 

município – nem os inventariados, recomendando a aprovação dele. Informou também que não haverá 

supressão de árvores. O projeto foi aprovado por unanimidade.  

5º – 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. Não houve representante do empreendimento presente à 

reunião. Segundo conselheiro já houve análise em outro setor da PMC para mudar o projeto e evitar a 

supressão de árvores.  Pela imagem, é uma área remanescente no bairro com muitas árvores e a 

preocupação do COMPAC é comas jabuticabeiras. Há o levantamento florístico da área e está aprovado 

pelo COMAC Quanto às imunes a corte, há necessidade de aprovação do COMPAC. Como não foi 

apresentada toda a documentação e foi pedido vista ao processo, a decisão sobre o projeto vai aguardar 

o parecer do Conselheiro Rafael. Foi sugerida a formação de um grupo de vários setores municipais para 

que decisões sobre uma mesma área estejam coerentes ou mesmo a realização de um seminário.  

 

 
CONCLUSÃO: a reunião se encerrou às 11:45 e cumpriu seus objetivos.  
 

  
 
Data: 14/ 07 / 2021                     _____________________________________________________ 
 
                                                                             Marília Palhares Machado  
                                                                      Representante titular do CAU/MG 
 
 

 


