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ITEM DE PAUTA 3.2 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Aprecia sobre a prorrogação da execução dos projetos do Edital de Patrimônio 

Cultural nº 002/2019 – Modalidade Patrimônio Cultural 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 119.3.2.2020 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 13 de abril de 2020, por 

videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno 

aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária do 

CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso XIII do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre abertura de editais para concessão de apoio institucional, 

conforme atos específicos; 

 

Considerando o Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional de seleção de projetos a serem apoiados pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, na modalidade Patrocínio de Patrimônio 

Cultural nº 002/2019; 

 

Considerando os recentes fatos que sinalizam a progressão da disseminação da COVID-19, reconhecida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, como uma “emergência em saúde pública de 
preocupação internacional”, posteriormente caracterizada pela OMS, em 11 de março de 2020, como 
“pandemia”; 
 
Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgadas em 27 de fevereiro de 
2020, para prevenir a propagação do novo coronavírus no ambiente de trabalho; 
 
Considerando a Portaria nº 188/MS, de 03 de fevereiro de 2020, que declara “emergência em saúde pública de 
importância nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV)”; 

 
Considerando a “Deliberação Plenária Ad Referendum nº 02/2020”, expedida pelo Presidente do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, em 12 de março de 2020, que suspende eventos, reuniões, 
encontros e atividades coletivas do CAU/BR; 
 
Considerando as Recomendações feitas pelo Fórum de Presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, 
reunido em Curitiba/PR, no dia 13 de março de 2020; 
 
Considerando a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos conselheiros, convidados, 
empregados e colaboradores do CAU/MG, bem como do público em geral;  
 
Considerando a necessidade de reduzir as possibilidades de contágio da “COVID-19” e, por conseguinte, 
contaminações em grande escala; 
 
Considerando a Portaria Ordinatória n° 07, de 16 de março de 2020, que suspendeu, ad referendum do Plenário 
do CAU/MG, “todos os eventos, reuniões, encontros, treinamentos e atividades coletivas presenciais do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais, agendados para acontecer no período de 16 
de março a 30 de abril de 2020”.  
 
Considerando a Portaria Ordinatória n° 08, de 19 de março de 2020, que determinou a suspensão de todos os 
prazos estabelecidos nos Editais vigentes e abertos pelo CAU/MG até 30 de abril de 2020; 
 
Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconheceu a ocorrência do estado de 
calamidade pública enfrentado pelo país; 
 
Considerando a Portaria nº 454/MS, de 20 de março de 2020, que “Declara, em todo o território nacional, o 
estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19)”; 
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Considerando a Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que “Dispõe sobre as medidas trabalhistas 
para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19)”; 

 
Considerando a Portaria Normativa 03, de 25 de março de 2020, que estabelece, com efeitos ex tunc, os prazos 
processuais de procedimentos administrativos em curso no âmbito deste Conselho; 
 

Considerando o pedido de prorrogação da execução do projeto “Que Bicho é esse?”, formulado pela Prefeitura 

Municipal de Uberlândia (em anexo); 

 

Considerando o pedido de prorrogação da execução do projeto “BH tem estilo: leituras da cidade a partir do seu 

patrimônio edificado”, formulado pela Equipe B Arquitetura, Design e Multimídia LTDA (em anexo); 

 

Considerando, por fim, que todo este contexto de ações para a contenção da pandemia pode inviabilizar, de 

forma geral, a execução dos projetos contemplados pelo Edital nº 002/2019 dentro do prazo inicialmente 

previsto, qual seja, 17 de junho de 2020. 

 

 
DELIBEROU: 

 
1. Aprovar a prorrogação de execução dos projetos contemplados pelo Edital 002/2019 – Modalidade 

Patrimônio Cultural – pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do dia 17 de junho de 2020; 

 
2. Registrar que eventual nova prorrogação poderá ser apreciada por este Conselho Diretor em momento 

oportuno; 
 
3. Revogar todas as previsões em contrário constantes do referido edital, bem como de ulteriores deliberações 

que tratam sobre prazo para execução dos projetos; 
 
4. Encaminhar à Assessoria de Eventos e Assessoria de Comunicação para as providências cabíveis. 

 
Belo Horizonte, 13 de abril de 2020. 

 
 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 

Presidente do CAU/MG 
 

Paulo Henrique Silva de Souza                                            --------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do CAU/MG 
 

Iracema Generoso de Abreu Bhering                 ---------------------------------------------------------             

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

Cecília Maria Rabelo Geraldo    --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CED-CAU/MG     

 

Ademir Nogueira de Ávila    --------------------------------------------------------- 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 
Douglas Paiva Costa e Silva    ---------------------------------------------------------                               

Coordenador da COA-CAU/MG  
 
José Eustáquio Machado De Paiva    ---------------------------------------------------------                                                                        

Coordenador da CPFi-CAU/MG 



De: Aryadne <aryadne@uberlandia.mg.gov.br> 
Enviado: quinta-feira, 2 de abril de 2020 13:18 
Para: Patrocínio - CAU/MG <patrocinio@caumg.gov.br> 
Cc: COA-CAU/MG <coa@caumg.gov.br>; Gerente Geral - CAU/MG 
<gerente.geral@caumg.gov.br>; Monica Debs <monicadebs@yahoo.com.br>; Monica Debs 
<monicadebs@uberlandia.mg.gov.br>; Flávia Arantes <flaviaarantes@uberlandia.mg.gov.br>; 
Nathália Ayumi <nathaliakaminici@uberlandia.mg.gov.br> 
Assunto: Re: urgente envio de dados projetos em andamento 

  

 

Flávia Possato, 

 

Boa tarde! 

 

Entramos em contato para enviar as informações solicitadas do projeto que está em andamento 

do Edital do CAU/MG de Patrimônio Cultural 002/2019: 

 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - CNPJ 18.431.312/0001-

15 

 

PROJETO:Projeto de Patrimônio Cultural: Que Bicho é Esse? 

 

PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DO PROJETO (mesma data que encontra-se na proposta 

apresentada): 17 de junho de 2020 

 

ETAPA EM QUE O PROJETO SE ENCONTRA (observar o cronograma proposto): 

Aprovação da Câmara para Crédito Especial para Licitação de Confecção da Cartilha para a 

realização das atividades de promoção de formações para os servidores públicos municipais e 

comunidades organizadas: Ternos de Congada, Folias de Reis, Organizações Não 

Governamentais. 

 

 

JUSTIFICATIVA PARA A PRORROGAÇÃO DO PROJETO (expor de forma bem objetiva): 

 

Haja vista que os procedimentos de aprovação de crédito especial na Câmara Municipal de 

Uberlândia estão paralisados devido à quarentena do coronavírus (Covid-19), não podemos 

realizar processo de licitação para confecção da Cartilha proposta em projeto citado. 

 

O Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Uberlândia já sinalizou à Secretaria de Cultura o 

tempo exíguo para realizar o processo de licitação do Projeto e cumprir todo o serviço antes da 

data de encerramento do Projeto, que consta em Contrato no dia 17 de junho de 2020. 

 

Portanto, solicitamos direcionamento de prorrogação do prazo de realização do Projeto ou outra 

instrução pertinente ao assunto. 

 

Atenciosamente, 

 

Aryadne Amâncio 

Assessora de Programas e Projetos 

Secretaria Municipal de Cultura 

Prefeitura Municipal de Uberlândia 
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Prezada Flávia,  
Conforme solicitado em e-mail, apresentamos a seguir o andamento do projeto em questão e as 
justificativas para alteração do prazo do mesmo.  
 

PROPONENTE: Equipe B Arquitetura, Design e Multimídia Ltda (CNPJ 10.756.839/0001-08) 

PROJETO: BH tem estilo: leituras da cidade a partir de seu patrimônio edificado 

PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 18/09/2019 a 16/06/2020 

JUSTIFICATIVA PARA A PRORROGAÇÃO DO PROJETO: 

Primeiramente faz-se necessário esclarecer que o desenvolvimento do projeto sofreu uma 
alteração devido às dificuldades de negociação para definição do local. A exposição fora 
inicialmente prevista para o Teatro Francisco Nunes, porém em conversas com a equipe e com os 
responsáveis pelo local, não se mostrou o melhor espaço para atender às expectativas de alcance 
de público para democratização do acesso à informação. O espaço disponível no teatro era 
bastante limitado e os horários de funcionamento são normalmente relacionados à exibição de 
peças no próprio teatro, de modo que acaba atraindo um público mais específico e pouco variado, 
como era o desejado. 

A partir disso, entramos em contato com diversos espaços culturais da cidade, com foco especial 
naqueles localizados em áreas centrais e com potencial de atração de público mais amplo e 
diverso. Conseguimos uma parceria com o Cine Brasil Vallourec, o que nos pareceu um grande 
ganho para a exposição em sua proposta de alcance e de diversidade de público. Além de estar 
localizada na Praça Sete, espaço que possibilita a realização de atividades externas de exploração, 
o próprio edifício é de grande interesse histórico e potencial de gerar discussões. Ainda, o Cine 
Brasil disponibilizou sua equipe educativa para a realização de atividades específicas, o que amplia 

Assunto Solicitação de alteração de prazo do projeto em andamento 

Referência Realização de exposição BH tem Estilo  

De Fernando Pacheco do Nascimento 
Responsável Técnico pelo Projeto / Diretor Executivo da Equipe B  

Para Flávia Possato  
Assistente de Eventos / Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/MG) 

   
07 de abril de 2020 
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ainda mais o potencial de discussões e expansão dos conteúdos expositivos entre os diversos 
grupos. 

De acordo com a agenda do Cine Brasil, seria possível a realização da exposição em junho, mas as 
datas precisas estavam sob avaliação interna. Estávamos aguardando o retorno da equipe do 
teatro com a definição final das datas para encaminhar um ofício de aditamento de prazo junto ao 
CAU/MG. No meio desse processo, houve essa crise imprevisível (COVID-19) que forçou a suspensão 
do andamento das atividades e cancelamento das agendas.  Com essas mudanças, as conversas 
também foram dificultadas e a equipe do teatro sugeriu retomarmos o contato em meados de 
maio, quando eles poderão ter alguma previsão de programação. Acreditamos que seja possível a 
realização da exposição entre outubro e novembro, na expectativa de que a situação esteja 
novamente mais próxima de uma normalidade.  

Em relação à exposição propriamente, devemos esclarecer que fora previamente pensada 
considerando uma série de interatividades táteis, e nesse sentido estava encaminhado todo o 
andamento do projeto. Com a chegada do COVID-19 e todo o contexto de isolamento e 
distanciamento, será necessária uma revisão da proposta expográfica com elaboração de um novo 
projeto. A nova exposição deverá repensar as formas de interação do público, considerando os 
impactos nos hábitos como um todo, em um momento em que o toque se mostra um 
comportamento de risco a ser evitado e que a reunião de pessoas também é algo desaconselhado. 
Não é possível antecipar em que nível a situação será impactada, e como nós, enquanto sociedade, 
nos comportaremos a partir disso até o fim do ano. Nesse sentido o mais prudente é aguardar um 
alguns meses para retomar o processo, até que seja possível compreender o novo formato viável e 
repensar as atividades previstas para maior adequação ao novo contexto. 
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ETAPA EM QUE O PROJETO SE ENCONTRA (observar o cronograma proposto):  

 

MESES DE DESENVOLVIMENTO 

M
ÊS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Set/out Out/nov Nov/dez Dez/jan Jan/fev Fev/mar Mar/abr Abr/mai Mai/jun 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PROPOSTO 

ETAPA Previsão Andamento 
Identificação e 
reconhecimento do 
ambiente expositivo 

Mês 1 (set/out) 
Houve dificuldade no processo de definição 
do espaço, chegando-se em março a uma 
parceria com o Cine Brasil Vallourec. 

Curadoria Mês 1 (set/out) 

Desenvolvida nos primeiros meses do projeto 
mas deverá ser revisada. A Professora Celina 
Borges foi convidada como parceira do 
projeto (mês 5) e participará da adequação. 

Pré-projeto Mês 2 (out/nov) 

Desenvolvimento do pré-projeto 
considerando propostas de interatividade 
táteis (meses 2 a 4). Necessidade de revisão 
para atender ao novo contexto.  

Projeto gráfico Meses 2 e 3 (out/dez) 

Desenvolvido preliminarmente, com a 
proposta geral para a expografia e identidade 
como um todo (meses 2 a 5). Depende da 
adequação da proposta final, estando 
suspensa sua conclusão.   

Projeto executivo 
Meses 3, 4 e 5 
(nov/fev) 

Iniciado (meses 4 a 6), mas dependente da 
readequação da proposta expográfica para 
ser retomado. 

Execução de 
serralheria e/ou 
marcenaria 

Meses 5 e 6 (jan/mar) 

Foram realizados alguns testes e protótipos 
de interação e mobiliário (meses 4, 5 e 6), 
mas a execução dependerá da revisão do 
projeto.  

Produção de acervo e 
conteúdo 

Meses 5 e 6 (jan/mar) 
Desenvolvimento iniciado dentro do previsto 
(meses 5 e 6), mas serão necessárias revisões 
a partir da recomposição da expografia. 

Plano de divulgação Mês 6 (fev/mar) 

Desenvolvimento iniciado dentro do previsto 
(meses 5 e 6), mas serão necessárias revisões 
a partir da recomposição da expografia e 
nova data da exposição. 



 

Equipe B Arquitetura Design e Multimídia LTDA ME  ।  CNPJ 10.756.839/000108 
Rua Aguapeí, 87, Serra  ।  Belo Horizonte - MG  ।  CEP  30240−240 

+55 31 3293-7236  ।  equipeb@equipeb.com ।  equipeb.com 

Produção e 
publicação das peças 
de divulgação 

Meses 6, 7 e 8 
(fev/mai) 

Nova previsão (entre setembro e novembro) 
de acordo com a nova data de exposição. 

Montagem Mês 6 (fev/mar) 

Nova previsão (entre setembro e novembro) 
de acordo com a nova data de exposição. A 
montagem ocorrerá aproximadamente 
durante os 30 dias que antecedem a 
abertura. 

Exposição Mês 7 (mar/abr) 

Prevista para junho, devido à disponibilidade 
de agenda do Cine Brasil (mês 9). Nova 
previsão ainda em avaliação (provavelmente 
entre outubro e novembro). 

Desmontagem Mês 8 (abr/mai) 
Deverá ser adiada de acordo com a nova data 
(provavelmente entre novembro e 
dezembro). 

Edição de filmagem Mês 8 (abr/mai) 
Deverá ser adiada de acordo com a nova data 
(provavelmente entre novembro e 
dezembro). 

Prestação de Contas Mês 9 (mai/jun) 
Deverá ser adiada de acordo com a nova data 
(provavelmente dezembro). 

 

Confiantes de sua compreensão, aguardamos retorno. 

Atenciosamente, 

 
Fernando Pacheco do Nascimento 
Responsável Técnico pelo Projeto/ Diretor Executivo da Equipe B


