
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 
 2ª Reunião Extraordinária de 2019 do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de 
Contagem - COMPAC 

Local  Auditório da Prefeitura de Contagem 

Data/ Horário  18/ 09/ 2019 – Início: 9h00min Término previsto: 12h00min  

Relator  Marília Palhares Machado – representante titular do CAU/MG   

 

A reunião teve inicio às 9h10min quando se completou o quórum. O principal motivo da convocação da reunião 
foi conhecer um decreto que trata de eventos que serão realizados no município. A urgência se deve ao fato de 
que, pela primeira vez será realizado um evento no Museu do Trabalhador. O decreto determina que todos os 
evento que acontecerem nesse Museu deverão ser autorizados pelo COMPAC na medida em que esse espaço tem 
sua gestão sob a responsabilidade da FUNDAC, que pertence ao sistema da cultura ao qual o Conselho de 
Patrimônio também pertence. O evento ocorrerá no dia 3/11/2019, um domingo, e a organização somente 
poderá iniciar seus trabalhos após a autorização do COMPAC. O evento em questão é a apresentação da Banda 
Nazareth, em sua turnê de comemoração de seus 50 anos. A organizadora é a empresa da Sra. Simone que, 
nascida em Contagem, há mais de 30 anos atua no mercado. Ela fez uma explanação sobre a banda e apresentou 
um layout para o espaço. A previsão é de 2.000 pessoas, sendo que o evento contará com camarotes e pista, além 
de backstage e camarins e espaço gourmet, em área externa ao ambiente do palco. Haverá um cercamento para a 
segurança de entrada e saída de pessoas, sendo que haverá uma alteração no trânsito local. A abertura dos 
portões acontecerá às 17 horas e o início do show acontecerá às 21h00min com previsão de término às 23h00min.  
Há residências no entorno do show e a organização já planejou o acesso a esses endereços de forma a minimizar 
os incômodos. A organização protegerá os elementos esculturais que compõem o acervo do Museu e que estão 
localizados na área de circulação. O projeto foi aprovado por unanimidade. O decreto municipal sobre eventos 
deverá ser objeto de debate pelo COMPAC em reunião posterior.  Foi apresentado o guarda-corpo da Estação 
Bernardo Monteiro – ela está na posse da VLI -, cujo projeto de restauração está sendo executado. É preciso isolar 
a área de circulação de pessoas da área dos trilhos, por onde passam diariamente trens com carga de minério, o 
que coloca pessoas em risco. A cerca será feita com mourões de barrotes e seu fechamento se dará em tela para 
evitar o confinamento do espaço. Após longo debate sobre a especificação da tela e sua forma de assentamento, 
o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi escolhida a representação do COMPAC no COMPUR, sendo eleito o 
Conselheiro Luís Otávio, que chegou mais tarde e eu fui reconduzida como suplente.   Quanto ao último ponto de 
pauta – modificações da Lei Municipal 4647/2013 -, foi criado grupo de discussão que fará reuniões separadas e 
cujas decisões serão apresentadas ao plenário do COMPAC para debate e aprovação. Eu aceitei compor esse 
grupo, cujo calendário de reuniões será decidido à medida em que as discussões avançarem e de acordo com a 
disponibilidade de seus integrantes.  A reunião terminou às 11h15min. 

 

 
CONCLUSÃO: o objetivo da reunião foi atingido plenamente.  
 
 

  
 
 
Data 23 / 09/ 2019                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                Marília Palhares Machado 

 
Em anexo: Lista de presença.  
 



 

 

 


