
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / 
Reunião 

1ª (primeira) Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Municipal do Patrimônio 

Cultural de Contagem - COMPAC 

Local Plataforma Teams  

Data/ Horário 16 de fevereiro de 2022 às 9h:00min 

Relator Marília Palhares Machado – Conselheira Titular 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
A reunião teve início às 9:14 quando foi verificada a existência de quórum. Tratou-se de reunião ordinária. A 
reunião foi gravada. Foi informado sobre a multa aplicada à Droga Raia em 2019 pelo valor de R$ 24.000,00 
condicionado ao habite-se de seu prédio. O valor será depositado em breve na conta do FUMPAC.  
O 1º ponto de pauta tratou da multa da Direcional Engenharia - Centro de Memória do Trabalhador -, por terem 
demolido um imóvel patrimonializado. Há uma autorização de demolição pela municipalidade datada de 2013, 
sendo que não houve consulta ao COMPAC. A multa foi estipulada anteriormente para ser uma contrapartida 
em mobiliário do museu, o que não avançou. Há habite-se condicionado ao pagamento da multa. A empresa 
pediria o cancelamento da multa e pede para transferir o vínculo do habite-se para outra edificação, já que não 
é no lote onde ocorreu a demolição que o habite-se está vinculado. Após amplo debate com muitas divergências, 
foi feito pedido de vistas pelo Conselheiro Francisco de Castro Samarino e Souza o qual foi aprovado por 
unanimidade.   
2º ponto de pauta - PROTOCOLO 001/2022 - Empreendimento comércio varejista – Rua Cel. João Camargos, 26 
– Sede – Proposto pelo arquiteto Jorgito Diniz, o estudo foi apresentado e não agride o ambiente na perspectiva 
do patrimônio cultural. O estudo foi aprovado nesta perspectiva, ficando os índices urbanísticos a serem 
analisados pelos órgãos municipais competentes.   
3º ponto de pauta - PROTOCOLO 002/2022 - Transplantio de duas jabuticabeiras – Rua Bernardo Monteiro S/Nº 
– Camilo Alves. Serão transplantados 2 indivíduos arbóreos saudáveis para local de fruição pública, observando 
a entrega de relatórios mensais ao município pelo período de 2 anos, informando sobre a saúde das árvores. O 
transplantio foi aprovado por unanimidade.   
4º e 5º pontos de pauta - A ata da 1ª Reunião Extraordinária do COMPAC, ocorrida em 05.01.2022 foi aprovada 
por unanimidade assim como o calendário de reuniões do COMPAC para o exercício 2022.   
A reunião terminou às 11h41min.  

  

 
CONCLUSÃO: a reunião cumpriu seus objetivos.  
 

  
 
Data: 16/ 02 / 2022                     _____________________________________________________ 
 
                                                                             Marília Palhares Machado  
                                                                      Representante titular do CAU/MG 
 

 


