
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

Evento / Reunião 
3ª (primeira) Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de 

Contagem - COMPAC 

Local Plataforma Teams  

Data/ Horário 27 de abril  de 2022 às 9h:00min 

Relator Marília Palhares Machado – Conselheira Titular 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
A reunião teve início às 9:21 quando foi verificada a existência de quórum. Tratou-se de reunião ordinária. A reunião 

foi gravada. Houve inversão de pauta relativo ao - Ponere Engenharia – Memorial descritivo – Restauração da 
chaminé da antiga fábrica de cerâmica Gilson Diniz – Apresentação de novo projeto a pedido dos interessados, e 

aprovada pelos presentes, que, no entanto não foi debatido sendo adiado para a próxima reunião. O 1º ponto de 

pauta tratou da Multa Direcional Engenharia – Multa aprovada na 2ª Reunião Ordinária - Abatimento dos novos 
valores empregados. O interessado apresentou os valores investidos na manutenção do Museu como 
manutenção de jardins, execução dos passeios no entorno, mobiliário e outros que já haviam sido abatidos no cálculo 
da multa. O valor estabelecido anteriormente de R$ 174.166,96 foi mantido. A empresa foi orientada sobre a forma 
de recolhimento da multa cujo pagamento está vinculado ao fornecimento do Habite-se e será depositado na conta 

bancária do FUMPAC.   O 2º ponto de pauta- Direcional Engenharia – Demolição dos galpões existentes nos lotes 
06, 07 e 08 gerou amplo debate que culminou no pedido de vista do processo pelo conselheiro Felipe Bicalho.  O 

3º ponto de pauta foi Protocolo 004/2022 – Implantação de empreendimento AIURB3 – Ponto Jasmim – 
Construtora AP Ponto em área de aproximadamente 13.000 m2. Constatou-se que a zona de localização da área é 
ZEU-3, que não exige análise pelo COMPAC. O empreendimento está em análise em outros setores municipais. O 
empreendimento terá 144 unidades habitacionais de 2 quartos, tendo 4 pavimentos em cada prédio. Existem 5 
jabuticabeiras no local,  sendo que 3 indivíduos podem permanecer onde estão, exigindo o transplantio de 2 deles, 
com a compensação no mesmo terreno. O trato com as jabuticabeiras foi aprovado por unanimidade.  4º ponto de 
pauta tratou da Mudança na acessibilidade à Casa de Cacos que exigiu a retirada de um degrau no acesso ao 
terreno, aumentando a inclinação da rampa que permitirá observar a legislação, exigindo apenas a colocação de 
um corrimão. O 5º ponto de pauta tratou da aprovação das atas da 2ª Reunião Ordinária e da 2ª Reunião 
Extraordinária do COMPAC, as quais foram aprovadas por unanimidade. Foram repassados os seguintes informes: 

1) sobre a 3ª Conferência Municipal de Cultura cujo objetivo é avaliar a política municipal de cultura. Ela vai 
acontecer em 4 eixos de discussão em agosto de 2022 que são a) democratização de acesso à cultura, b) 
identidade, memória e patrimônio cultural, c) formação cultural, e d) fomento à cultura. A partir dela, espera-se 
novos direcionamentos para cada segmento da cultura. Haverá pré-conferências  nas regionais. Será necessário 
se inscrever.  2) esclarecimentos sobre o edital a respeito da capoeira, cujos grupos existentes em Contagem 
estão sendo convidados a se inscreverem objetivando o dimensionamento da atividade no município. Será feito 
um outro edital para premiação de manifestações imateriais.   A reunião terminou às 11h32min.  

 CONCLUSÃO: a reunião cumpriu seus objetivos.  

  
 
Data: 27/ 04 / 2022                     _____________________________________________________ 
 
                                                                             Marília Palhares Machado  
                                                                      Representante titular do CAU/MG 
 

 


