
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

Evento / 
Reunião 

7ª (quinta) Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural - 

COMPAC/2021 

Local Plataforma Teams 

Data/ Horário 15 de setembro 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. A reunião foi gravada. 
INFORMES: Denúncia de demolição de imóvel inventariado localizado na  AIURB3 – Rua Capitão Antônio Joaquim 
da Paixão, 182 – Centro, sem autorização do COMPAC. São 2 terrenos com 1 casa inventariada do período 
ferroviário. Será feita uma notificação aos proprietários. Após uma análise da situação, ela será apresentada ao 
COMPAC para debate. Solicitei a apresentação de um laudo fundamentado sobre o bem cultural.  
Pauta:  
1º – Apresentação das pendências financeiras – Direcional Engenharia – este item foi retirado de pauta. 
2° - Apresentação e deliberação sobre o parecer: Pedido de vistas pelo conselheiro Joel da procuradoria 
Municipal. Trata-se de uma autorização da SEMAD para a supressão de espécies sem ter sido apresentada ao 
COMPAC.  que falou sobre o fato são muitas árvores constantes de uma lista, sem informações sobre o imóvel. 
O laudo da SEMAD autoriza a supressão condicionada à compensação. O parecer do Conselheiro Joel informa 
não haver óbice legal, mas há que se avaliar se há algum óbice técnico. Não há encaminhamento das secretarias 
de desenvolvimento urbano SMDU, nem da do meio ambiente SEMAD. Sugere que passe por estes 2 setores 
antes do posicionamento do COMPAC. O interessado esteve presente e apresentou o projeto com imagens 3D. 
Após debate a respeito do papel do COMPAC sobre meio ambiente e patrimônio cultural, o projeto foi aprovado 
por unanimidade condicionado à apresentação de um Projeto Paisagístico.  Implantação Avante Construtora. 
3º - Projeto de prevenção de incêndio – Casa de Cacos. Corrimão, instalação de luz de emergência, simples em 
razão da área construída de 203 m2. Não há necessidade de brigada de incêndio. Só extintor, placa e corrimão. 
Alguns corrimãos foram julgados dispensáveis. Em razão do volume de elementos foi pedida vista pelo 
conselheiro Alex Levy Ferreira que fará análise para apresentar aos demais conselheiros e buscando diminuir o 
volume de elementos e dialogar com o Corpo de Bombeiros. Foi citada uma instrução do Corpo de Bombeiros 
que abre diálogo para projetos de incêndio em bens tombados.  
4° - Projeto de prevenção de incêndio – Igreja Matriz de São Gonçalo. Existe projeto aprovado anteriormente 
pelo COMPAC. No entanto, o pároco pediu alterações no local do reservatório para aproveitar melhor a área, o 
que implicará na alteração do prédio da Igreja. Ficou definido que a paróquia será contactada pelo COMPAC para 
ver se mantém o reservatório como aprovado anteriormente. Se houver necessidade de mudança na sua 
localização e na arquitetura, o projeto voltará ao COMPAC.  
5° - Transplantio de jabuticabeira – Rua Antônio Henrique Nogueira, 155 – Inconfidentes – foi enviado pelo 
interessado novo laudo indicando o mau estado fitossanitário o que causou estranheza já que segundo primeiro 
laudo a árvore estava saudável, levando à situação atual indicada em segundo laudo.  Como o interessado estava 
ausente, o projeto foi analisado sendo proposto notificar o proprietário sobre as sanções previstas na legislação 
do COMPAC e pedir à SEMAD uma vistoria para instruir a decisão de sanção do COMPAC.  A sanção será 
estabelecida em próxima reunião.  Ideal Empreendimentos Imobiliários. 
 

 



 

 

6° - Alteração de fachada – Antiga fábrica de biscoitos Cardoso/Aymoré. Bem inventariado. O interessado tem 
um laudo da prefeitura informando sobre estar inventariada. O novo prédio rompe totalmente com a arquitetura 
anterior. O responsável será notificado sobre a posição de sanção do COMPAC. A presidente do COMPAC 
convidou para um futuro debate sobre sanções que sejam didáticas e que beneficiem a comunidade de 
Contagem, e que não se restrinjam a penalidades monetárias. 

 

 
CONCLUSÃO: a reunião se encerrou às 11:49 e cumpriu seus objetivos.  
 

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

 


