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ITEM DE PAUTA 3.1 

INTERESSADO Contemplados pelo Edital nº 002/2019 – Modalidade Patrimônio Cultural 

ASSUNTO Aprecia a prorrogação de prazo para a execução dos projetos. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 129.3.1.2020 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, extraordinariamente, no dia 11 de setembro 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 XVII do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG apreciar e deliberar sobre propostas de concessão de apoio institucional às atividades de 

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, conforme as diretrizes do Planejamento Estratégico do 

CAU; 

 

Considerando o Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional nº 002/2019 – modalidade Patrocínio de 

Patrimônio Cultural; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 119.3.2.2020, de 13 de abril de 2020, que 

aprovou a prorrogação de execução dos projetos contemplados por este edital pelo prazo de 90 (noventa) dias, a 

contar do dia 17 de junho de 2020, além de registrar que eventual nova prorrogação poderia ser apreciada por este 

Conselho Diretor em momento oportuno, e revogou todas as previsões em contrário constantes do referido edital, 

bem como de ulteriores deliberações que tratam sobre prazo para execução dos projetos; 

 

Considerando, assim, que o prazo para a execução dos referidos projetos se encerraria em 15 de setembro de 

2020; 

 

Considerando o pedido da Prefeitura Municipal de Uberlândia, responsável pelo projeto “Que Bicho é esse?”, que 

solicitou a dilação do prazo para encerramento processo para o dia 31 de dezembro de 2020, bem como a 

consequente prestação de contas para o dia 30 de janeiro de 2021;  

 

Considerando o pedido da Equipe B Arquitetura, Design e Multimídia, responsável pelo projeto “BH tem estilo”, que 

solicitou a prorrogação do prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias; 

 

Considerando o pedido de Vilmar Pereira de Souza, responsável pelo projeto “12º Fórum Mestres e Conselheiros: 

Agentes Multiplicadores do Patrimônio”, que solicitou a prorrogação da sua execução, para que ocorra entre os dias 

02 e 04 de dezembro de 2020, na modalidade online, a fim de preservar a saúde dos participantes e de possibilitar 

a maior participação de importantes convidados e de um maior número de agentes do patrimônio; e 

 

Considerando o entendimento deste Conselho Diretor de aprovar o mesmo prazo de prorrogação da execução dos 

projetos a todos os contemplados. 
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 DCD-CAU/MG Nº 129.3.1.2020  

 

DELIBEROU: 

 
1. Aprovar a prorrogação do prazo de execução de todos os projetos contemplados pelo Edital de Patrocínio nº 

002/2019 – Modalidade Patrimônio Cultural, por 60 (sessenta) dias, a contar de 15 de setembro de 2020: 14 de 
novembro de 2020; 
 
2. Aprovar a prorrogação do prazo de prestação de contas por 30 (trinta) dias a partir de 14 de novembro de 

2020: 14 de dezembro de 2020; 
 
3. Aprovar que o projeto “12º Fórum Mestres e Conselheiros: Agentes Multiplicadores do Patrimônio” seja 

realizado entre os dias 02 e 04 de dezembro de 2020, na modalidade online, desde que seja observado o prazo 
de prestação de contas supramencionado, qual seja, 14 de dezembro de 2020; 
 
4. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 

 
Belo Horizonte, 11 de setembro 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 

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

Coordenador da COA-CAU/MG  





 

 
Referência   Edital de Patrimônio Cultural no 002/2019 – Modalidade Patrimônio Cultural 

Assunto  Solicitação de prorrogação de Prazo - Execução interrompida (COVID-19) 

De  Fernando Pacheco do Nascimento 
Diretor Executivo de Projetos da Equipe B Arquitetura, Design e Multimídia  

Para  Conselho Diretor do CAU/MG  

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

Data  09 de Setembro de 2020 

Prezados membros do Conselho Diretor do CAU/MG, 

A empresa Equipe B Arquitetura, Design e Multimídia LTDA vem através deste documento solicitar 
a prorrogação por 180 dias do prazo de execução do projeto BH tem estilo: leituras da cidade a 
partir de seu patrimônio edificado.  

Conforme documento apresentado e aprovado, “Anexo I - Formulário para Solicitação de Apoio 
Institucional PATRIMÔNIO CULTURAL” o referido projeto tem como produto principal a realização 
de uma exposição, conforme trecho extraído do documento:  

“Este projeto consiste na concepção e montagem da exposição BH TEM ESTILO, que propõe 
leituras sobre a cidade de Belo Horizonte a partir de seus bens edificados. Com a adoção de 
recursos expográficos diversos e linguagens acessíveis, a proposta visa a democratização 
do acesso ao conhecimento desses bens para o cumprimento de sua função social.” 

Tendo em vista a pandemia global de COVID-19, reconhecida em 11 de março pela OMS, todos os 
espaços culturais da cidade de Belo Horizonte tiveram suas atividades interrompidas e 
permanecem fechados até a data da assinatura deste documento, impedindo a conclusão plena 
deste projeto.  

Informamos que, no entanto, o projeto seguiu em execução. A exposição BH TEM ESTILO será 
realizada no Cine Theatro Brasil Vallourec, por meio de uma parceria entre a empresa e este 
equipamento cultural belorizontino, que apresentou grande interesse em receber a ação. O Cine 
Brasil expressou manter interesse na realização da exposição quando for possível a reabertura, 
no entanto ainda não há previsão de protocolo, devido à suspensão de alvará pela Prefeitura de 
Belo Horizonte no contexto do COVID-19 através do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020, e 
dos artigos 3º e 4º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020.  

Equipe B Arquitetura Design e Multimídia LTDA  ।  CNPJ 10.756.839/0001 -08 
Rua Aguapeí, 87, Serra  ।  Belo Horizonte - MG  ।  CEP  30240−240 

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



 

Considerando todo o investimento já feito, entendemos que seria uma perda para todos a 
interrupção do projeto neste momento, faltando apenas a liberação da abertura para sua 
conclusão.  

A empresa Equipe B ratifica seu compromisso e total interesse em finalizar o projeto segundo as 
regras estabelecidas em edital e etapas de execução aprovadas. Estamos certos de que, tão logo 
seja possível sua realização, o projeto será valorizado e trará impactos positivos para todos os 
envolvidos.  

 
Documentos anexos: 
 

- Carta de anuência do Cine Theatro Brasil Vallourec 
- Consulta ao site da prefeitura, nesta data.  

 

 
 
Fernando Pacheco do Nascimento 
Diretor Executivo de Projetos da Equipe B 
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Aqui você vai encontrar orientações sobre os procedimentos e protocolos para reabertura de atividades
suspensas em decorrência da pandemia da Covid-19. Para informações gerais sobre o combate à pandemia
em Belo Horizonte, acesse pbh.gov.br/coronavirus.
 

Consulte as restrições de horários e os protocolos das atividades autorizadas a
funcionar nos termos dos anexos I e II do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de
2020, e dos artigos 3º e 4º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020.

BUSCAR LIMPAR

Código
CNAE
(2.3)

Descrição
CNAE

Grupo de
Atividades

Fase de
abertura

Faixa de
Horário de
Funcionamento

Protocolos
Sanitários Observações

949360000 Atividades de
organizações
associativas
ligadas à
cultura e à
arte

Atividades de
serviços e
serviços de uso
coletivo, exceto
os especificados
no art. 2º do
Decreto nº
17.328, de 8 de
abril de 2020

Fase de
controle

Sem restrição
de horário

1 registros

Código CNAE (versão 2.3)

9493600

Descrição CNAE

O que você procura?

Grupo de Atividades

- Todos -

Fase de abertura

- Todos -

atualizado em 09/09/2020 | 17:22

 

Decretos
 
DECRETO Nº 17.429, DE 03 DE SETEMBRO DE 2020
(Publicado no DOM de 04 de setembro de 2020)
Altera o Anexo II do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a reabertura gradual e

PROTOCOLOS DE FUNCIONAMENTO

BOLETINS

DECRETOS E PORTARIAS







REABERTURA GRADUAL DE ATIVIDADES E PROTOCOLOS DE
FUNCIONAMENTO

https://pt-br.facebook.com/prefeiturabh
https://twitter.com/prefeiturabh
https://www.instagram.com/prefeiturabh
https://www.flickr.com/photos/portalpbh/
https://www.youtube.com/user/videospbh
https://prefeitura.pbh.gov.br/
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus
https://prefeitura.pbh.gov.br/reabertura-de-atividades?field_codigo_cnae_value=9493600&title=&field_grupo_de_atividades_value=All&field_fase_de_abertura_value=All&order=title&sort=asc
https://prefeitura.pbh.gov.br/reabertura-de-atividades?field_codigo_cnae_value=9493600&title=&field_grupo_de_atividades_value=All&field_fase_de_abertura_value=All&order=field_grupo_de_atividades&sort=asc
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/2020/pbh_protocolos_gerais.pdf
http://cmbhsildownload.cmbh.mg.gov.br/silinternet/servico/download/documentoDaNorma?idDocDaNorma=2c907f767378fa0d017458bd6387021b
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segura dos setores que tiveram as atividades suspensas em decorrência das medidas para enfrentamento e
prevenção à epidemia causada pelo novo coronavírus.
 
DECRETO Nº 17.423, DE 28 DE AGOSTO DE 2020
(Publicado no DOM de 29 de agosto de 2020)
Altera o Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a reabertura gradual e segura dos
setores que tiveram as atividades suspensas em decorrência das medidas para enfrentamento e prevenção à
epidemia causada pelo novo coronavírus.
 
DECRETO Nº 17.416, DE 20 DE AGOSTO DE 2020
(Publicado no DOM de 20 de agosto de 2020)
Altera o Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a reabertura gradual e segura dos
setores que tiveram as atividades suspensas em decorrência das medidas para enfrentamento e prevenção à
epidemia causada pelo novo coronavírus, e dá outras providências.
 
DECRETO Nº 17.406, DE 4 DE AGOSTO DE 2020
(Publicado no DOM de 5 de agosto de 2020)
Altera os Anexos I e II do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a reabertura gradual e
segura dos setores que tiveram as atividades suspensas em decorrência das medidas para enfrentamento e
prevenção à epidemia causada pelo novo coronavírus.

DECRETO Nº 17.397, DE 24 DE JULHO DE 2020
(Publicado no DOM de 25 de julho de 2020)
Dispõe sobre a realização de jogos de futebol profissional de 2020 durante a Situação de Emergência em
Saúde Pública declarada no Município.
 
DECRETO Nº 17.382, DE 2 DE JULHO DE 2020
(Publicado no DOM de 3 de julho de 2020)
Dispõe sobre novas medidas excepcionais de auxílio a contribuintes e de redução dos impactos sobre a
atividade econômica no Município, causados pelas ações de contenção da pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus.
 
DECRETO Nº 17.377, DE 26 DE JUNHO DE 2020
(Publicado no DOM de 27 de junho de 2020)
Suspende, por prazo indeterminado, as fases 1 e 2 do Anexo II do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020,
e dá outras providências.    

DECRETO Nº 17.372, DE 5 DE JUNHO DE 2020 - Anexo (Fase 2)
(Publicado no DOM de 6 de junho de 2020)
Altera o Anexo II do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a reabertura gradual e
segura dos setores que tiveram as atividades suspensas em decorrência das medidas para enfrentamento e
prevenção à epidemia causada pelo novo coronavírus.

DECRETO Nº 17.363, DE 26 DE MAIO DE 2020 
(Publicado no DOM de 27 de maio de 2020)
Altera o Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020, e o Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020.

DECRETO Nº 17.362, DE 22 DE MAIO DE 2020 (Fase 1)
(Publicado no DOM de 22 de maio de 2020)
Dispõe sobre medidas voltadas à prevenção da disseminação da epidemia de Covid-19 no serviço público de
transporte coletivo de passageiros por ônibus do Município.

DECRETO Nº 17.355, DE 12 DE MAIO DE 2020
(Publicado no DOM de 13 de maio de 2020)
Altera o Decreto nº 17.308, de 19 de março de 2020, que dispõe sobre medidas excepcionais de diferimento
tributário para a redução dos impactos sobre a atividade econômica do Município causados pelas ações de
contenção da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

DECRETO Nº 17.348, DE 27 DE ABRIL DE 2020
(Publicado no DOM de 28 de abril de 2020)
Institui grupo de trabalho para avaliar e planejar a reabertura gradual e segura dos setores que tiveram as
atividades suspensas em decorrência das medidas para enfrentamento da epidemia causada pelo
Coronavírus e para propor critérios de isolamento intermitente.

http://cmbhsildownload.cmbh.mg.gov.br/silinternet/servico/download/documentoDaNorma?idDocDaNorma=2c907f767378fa0d01743af6ffcf0196
http://cmbhsildownload.cmbh.mg.gov.br/silinternet/servico/download/documentoDaNorma?idDocDaNorma=2c907f767378fa0d0174109d4f6d012d
http://cmbhsildownload.cmbh.mg.gov.br/silinternet/servico/download/documentoDaNorma?idDocDaNorma=2c907f767378fa0d0173be2f09ad0088
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1231359
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1230568
http://cmbhsildownload.cmbh.mg.gov.br/silinternet/servico/download/documentoDaNorma?idDocDaNorma=2c907f7672f29b23017300790f550019
http://cmbhsildownload.cmbh.mg.gov.br/silinternet/servico/download/documentoDaNorma?idDocDaNorma=2c907f7672f29b23017313f7d6cd005f
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1230329
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1229541
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1229161
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1229012
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1228679
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1228233
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DECRETO Nº 17.332, DE 16 DE ABRIL DE 2020
(Publicado no DOM de 17 de abril de 2020)
Torna obrigatório o uso de máscaras, restringe o acesso de clientes em estabelecimentos comerciais durante
a Situação de Emergência em Saúde Pública no Município e dá outras providências.

DECRETO Nº 17.328, DE 8 DE ABRIL DE 2020
(Publicado no DOM de 8 de abril de 2020)
Suspende por tempo indeterminado os Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para
todas as atividades comerciais e dá outras providências.

DECRETO Nº 17.325, DE 6 DE ABRIL DE 2020
(Publicado no DOM de 7 de abril de 2020)
Altera o Decreto nº 17.304, de 18 de março de 2020, que determina a suspensão temporária dos Alvarás de
Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para realização de atividades com potencial de
aglomeração de pessoas para enfrentamento da Situação de Emergência Pública causada pelo agente
Coronavírus – COVID-19.

DECRETO Nº 17.319, DE 1º DE ABRIL DE 2020
(Publicado no DOM de 2 de abril de 2020)
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos e Certidões Positivas
com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a créditos municipais, em decorrência da pandemia relacionada
ao Coronavírus – COVID-19.

DECRETO Nº 17.313, DE 21 DE MARÇO DE 2020
(Publicado no DOM de 21 de março de 2020)
Determina condições temporárias para realização de atividades de teleatendimento, central de telemarketing e
call center para enfrentamento da Situação de Emergência em Saúde Pública causada pelo agente
Coronavírus – COVID-19.

DECRETO Nº 17.311, DE 20 DE MARÇO DE 2020
(Publicado no DOM de 21 de março de 2020)
Determina a suspensão temporária da realização de atividades de teleatendimento e central de telemarketing
para enfrentamento da Situação de Emergência em Saúde Pública causada pelo agente Coronavírus –
COVID-19.

DECRETO Nº 17.308, DE 19 DE MARÇO DE 2020
(Publicado no DOM de 19 de março de 2020)
Dispõe sobre medidas excepcionais de diferimento tributário para a redução dos impactos sobre a atividade
econômica do Município causados pelas ações de contenção da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

DECRETO Nº 17.304, DE 18 DE MARÇO DE 2020
(Publicado no DOM de 18 de março de 2020)
Determina a suspensão temporária dos Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para
realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas para enfrentamento da Situação de
Emergência Pública causada pelo agente Coronavírus – COVID-19.
 

Portarias

 

PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 347/2020
Altera a Portaria SMSA/SUS-BH nº 0328/2020, que dispõe sobre protocolos específicos de vigilância em
saúde para os restaurantes, lanchonetes, cantinas, sorveterias, bares e similares autorizados a funcionar nos
termos do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020.
 
PORTARIA CONJUNTA FPMZB/SMSA Nº 01/2020
Dispõe sobre o funcionamento e protocolos de vigilância em saúde para parques públicos nos termos do
Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020.
 
PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 344/2020
Dispõe sobre protocolos específicos de vigilância em saúde para clínica de estética autorizada a funcionar nos
termos do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020.
 
PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 343/2020
Dispõe sobre protocolos específicos de vigilância em saúde para shopping center, centro de comércio e
galeria de loja autorizados a funcionar nos termos do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020.

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1227955#:~:text=DOM%20%2D%20Di%C3%A1rio%20Oficial%20do%20Munic%C3%ADpio&text=DECRETO%20N%C2%BA%2017.332%2C%20DE%2016,Munic%C3%ADpio%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1227725
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1227678
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1227534
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1227225#:~:text=Determina%20condi%C3%A7%C3%B5es%20tempor%C3%A1rias%20para%20realiza%C3%A7%C3%A3o,agente%20Coronav%C3%ADrus%20%E2%80%93%20COVID%2D19.&text=DECRETA%3A,Art.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1227221
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1227166
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1227069
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1232928
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1232609
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1232770
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1232769
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COMO FUNCIONAM AS FASES

A reabertura das atividades será feita em fases subsequentes e cumulativas, conforme a segurança do quadro
geral da cidade. A mudança das fases dependerá da análise dos indicadores epidemiológicos e dos resultados
publicados no Boletim de Monitoramento. Resultados positivos criam condições para a evolução do processo. Da
mesma forma, existe a possibilidade de retorno às fases anteriores, em caso de indicadores negativos.

A população é agente fundamental para evolução da reabertura das atividades, pois todas as medidas de
segurança e higiene já recomendadas devem continuar sendo adotadas para que os indicadores permaneçam
estáveis. Regras como distanciamento social, uso correto de máscara; evitar aglomeração e conversas nos
transportes e espaços coletivos são algumas dessas medidas. Os especialistas alertaram que as pessoas só
devem sair de casa se necessário.

 
PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 342/2020
Dispõe sobre protocolos específicos de vigilância em saúde para academia, centro de ginástica,
estabelecimento de condicionamento físico autorizados a exercer suas atividades nos termos do Decreto nº
17.361, de 22 de maio de 2020.
 
PORTARIA SMPU Nº 34/2020
Estabelece regras e procedimentos para funcionamento de atividades em drive-in no Município.
 
PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 328/2020
Dispõe sobre protocolos específicos de vigilância em saúde para os restaurantes, lanchonetes, cantinas,
sorveterias, bares e similares autorizados a funcionar nos termos do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de
2020.
 
PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 313/2020
Dispõe sobre protocolos específicos em vigilância em saúde para as atividades que reúnam pessoas em
veículos automotores estacionados no formato drive-in em espaços públicos ou privados.
 
PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 312/2020
Dispõe sobre protocolos gerais e específicos de vigilância sanitária para as atividades autorizadas a funcionar
nos termos do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020.
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SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO  
 

 

Belo Horizonte 10 de setembro de 2020. 

 

Exmo. Sr. Danilo Silva Batista 

 

 

Ref.: EDITAL APOIO INSTITUCIONAL N° 002/2019 – PATRIMÔNIO CULTURAL – 

CONVÊNIO DE PATRIMÔNIO CULTURAL CAU/MG N° 0006/2019 

 

Vilmar Pereira de Sousa, brasileiro, solteiro, psicólogo, portador da carteira de identidade 

número M-6. 315.831 SSP-MG, CPF 849.774.506-04, residente à Rua Sebastião de Melo 

36,  Lagoinha, Belo Horizonte, MG, tempestivamente, vem  à presença de Vossa Senhoria, 

a fim de solicitar a prorrogação do prazo  e de mudança presencial para o formato on-line 

do 12º Fórum Mestres e Conselheiros: Agentes multiplicadores do 

patrimônio.Considerando o desenrolar da pandemia do Covid19 no Brasil , a data de 

realização foi prorrogada para 02 a 04 de dezembro de 2020  , além de proteger nossa 

saúde, a modalidade on-line  possibilitará a maior participação de importantes convidados, 

bem como a participação de um maior número de agentes do patrimônio. 

 

Todas as conferências, mesas-redondas , oficinas e atividades culturais serão transmitidas 

pela Plataforma Streamyard, com o acesso garantido a todos os inscritos. Acontecerão ainda 

nesta plataforma todas as sessões de apresentação de comunicações, que também serão 

publicadas nos Anais do evento. 

 

Gastos de pré-produção já foram empenhados e contratados para esta realização  

-Contratação plataforma de gestão . 

 

-Contratação de designer e programador visual para criação da identidade visual do evento, 

materiais de divulgação, editoração de textos e imagens. 

 

 



  

Colocando-me à sua inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam 

necessários, despeço-me 

 

Certo da acolhida ao nosso convite apresentou nossos votos de estima e consideração. 

 

Belo Horizonte 10 de setembro  de 2020. 

 

 

 

Vilmar Pereira de Sousa  


