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ITEM DE PAUTA 3.3 
INTERESSADO Fernando Humberto de Resende 

ASSUNTO Aprecia pedido de apoio institucional. Projeto: Bom Despacho 300 anos. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 132.3.3.2020 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 19 de outubro 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 XX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG propor e deliberar sobre ações de inter-relação com instituições públicas e privadas sobre 

questões de interesse da sociedade e do CAU/MG; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 127.3.4.2020, que aprovou o formulário online 

de Solicitação de apoio institucional a projetos de terceiros; 

 

Considerando o recebimento de pedido de apoio institucional para a inserção do logo do CAU/MG na edição do 

Livro “Bom Despacho 300 anos: Homens que a construíram” e divulgação do projeto, conforme formulário 

preenchido pelo proponente Fernando Humberto de Resende (em anexo); 

 

Considerando a informação de que o projeto compreende a edição de 3.000 livros: “Bom Despacho 300 anos: 

Homens que a construíram”. Projeto: Um povo sem memória é um povo sem futuro. Aprovado na Lei Federal de 

Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) – PRONAC 200584; Distribuição gratuita destes livros em 1.100 escolas, de 62 

cidades do centro-oeste mineiro durante seis eventos, onde será exibido um curta-metragem sobre os patrimônios 

culturais desta região; e 

 

Considerando que o CAU/MG não se responsabiliza pelo conteúdo veiculado no projeto, de forma que o apoio 

poderá ser suspenso a qualquer momento, caso verificada qualquer incompatibilidade com os princípios 

institucionais desta autarquia federal. 

 

 

DELIBEROU: 

 
1. Aprova o pedido de apoio institucional ao Projeto: Bom Despacho 300 anos. 
 
2. Encaminhar ao Setor de Patrocínio e Assessoria de Comunicação para as providências cabíveis. 

 
Belo Horizonte, 19 de outubro de 2020. 

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

Presidente do CAU/MG 
 
Paulo Henrique Silva de Souza                          ------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do 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  
 
Rosilene Guedes Souza      ---------------------------------------------------------                                                                        

Coordenadora Adjunta da CPFi-CAU/MG 
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Solicitação de apoio institucional na divulgação 
de projeto ou ação (sem repasses financeiros) 

 
 

Solicitação: apoio institucional com a inserção da logo do CAU/MG na Edição do Livro "Bom Despacho 
300 anos: Homens que a construíram". 

Projeto: “Bom Despacho 300 anos: Homens que a construíram – Tomo I, II, III e IV”. 

Objetivo: Projeto: Um povo sem memória, é um povo sem futuro. Aprovado na Lei Federal de Incentivo 
à Cultura (Lei Rouanet) – PRONAC 200584. Compreende na publicação de três mil livros:“Bom 
Despacho 300 anos: Homens que a construíram – Tomo I, II, III e IV”, contendo a construção do centro-
oeste mineiro de 1715 a 2012. A distribuição será gratuita em 62 cidades e 1.089 escolas públicas, 
beneficiando 218.000 discentes. 

Data: Produção – Começa em 2021. Em junho de 2021. Distribuição gratuita dos 4 livros: “Bom 
Despacho 300 anos: Homens que a construíram” - Tomo I, II, III e IV para 200 escolas, de 10 cidades – 
700 livros. Agosto de 2021 curso de biblioteconomia. Em 2022 os alunos terão que desenvolver um 
trabalho sobre memória. 

 
 

RESUMO DA PROPOSTA:  
 
1. Identificação do proponente: Fernando Humberto de Resende 
 
2. Apresentação do projeto: Edição de 3.000 livros: "Bom Despacho 300 anos: Homens que a 
construíram". Projeto: Um povo sem memória, é um povo sem futuro. Aprovado na Lei Federal de 
Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) – PRONAC 200584 
Distribuição gratuita destes livros em 1.100 escolas, de 62 cidades do centro-oeste mineiro 
durante seis eventos, onde será exibido um curta-metragem sobre os patrimônios culturais 
desta região.  
 
3. Objetivos do projeto:  
Edição de 3.000 livros: "Bom Despacho 300 anos: Homens que a construíram" 
Publicação de três mil livros:“Bom Despacho 300 anos: Homens que a construíram – Tomo I, II, III e IV”, 
são mais de mil e seiscentas (1.600) páginas narrando a construção do centro-oeste mineiro de 1715 a 
2012.Distribuição gratuita em 62 cidades e 1.089 escolas públicas, beneficiando 218.000 
discentes. 
Contrapartida – Os alunos terão que elaborar um projeto sobre a importância da memória, criar uma 
mentalidade de pertencimento, conservação dos bens públicos. 
Contrapartida do proponente - Uma bibliotecária ministrará um curso de 15 horas sobre organização de 
biblioteca e 10 horas sobre restauração de livros. 
 
 
4. Público-alvo 
• Dois mil e setecentos livros serão doados para mil e oitenta e duas (1.082) Escolas Públicas, em 62 
cidades do centro-oeste; 
• Beneficiando 218.754 discentes e mais de 1.500.000 pessoas. Essa distribuição ocorrerá nas seis 
microrregiões. 
 
5. Abrangência geográfica 
62 cidades do centro-oeste de Minas Gerais. 
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? 
Através de palavras e fotos estes livros buscam resgatar a construções dos antigos casarões de 
1700, 1800, As construções do neoclássico do século XX, o estilo Brasília. Quase todos os casarões 
que foram derrubados, procurei resgatá-los através das palavras e fotografias. Busco despertar o 
interesse de preservar nossos patrimônios. 
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7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? 
O projeto foi aprovado no Diário Oficial da União em 24/01/2020, podendo ser prorrogado por mais um 
ano.  
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: Produção – Começa em 2021.  
Em junho de 2021. Distribuição gratuita dos 4 livros: “Bom Despacho 300 anos: Homens que a 
construíram” - Tomo I, II, III e IV para 200 escolas, de 10 cidades – 700 livros.  
Agosto de 2021 curso de biblioteconomia.  
Em 2022 os alunos terão que desenvolver um trabalho sobre memória. 
 
8. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto 
(vide PDF) 
 
9. Plano de divulgação 
(vide PDF) 
 
10. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto ou ação contempla: 
sensibilizar, informar, educar e difundir conhecimentos e/ou troca de experiências com vista ao 
desenvolvimento, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

INSERÇÃO DA PROPOSTA NA INTEGRA DO FORMULÁRIO 
Solicitação de apoio institucional na divulgação de projeto ou ação (sem repasses financeiros) 
 
1. Identificação do proponente: Fernando Humberto de Resende 
 
2. Apresentação do projeto:  
Projeto: Um povo sem memória, é um povo sem futuro. Aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura 
(Lei Rouanet) – PRONAC 200584 
Edição de 3.000 livros: "Bom Despacho 300 anos: Homens que a construíram" -Tomo I de 1715 a 
1912, Tomo II de 1912 a 1940, Tomo III de 1940 a 1970 e Tomo IV de 1970 a 2012, contendo mil 
entrevistas, quinhentas fotos, atas de fundações, documentos oficiais, relatórios e uma farta 
documentação que comprovam a veracidade dos acontecimentos da construção da região centro-oeste 
de Minas Gerais, de 1715 a 2012. 
Distribuição gratuita destes livros em 1.100 escolas, de 62 cidades do centro-oeste mineiro 
durante seis eventos, onde será exibido um curta-metragem sobre os patrimônios culturais 
desta região. Beneficiando 218.000 estudantes do ensino fundamental e médio. Visando levar aos 
discentes, docentes, agentes públicos e a comunidade essas informações. Fomentar a cultura. 
Resgatar a memória da região. Preservar e imortalizar o patrimônio cultural (material e imaterial) do 
centro-oeste mineiro, através do projeto: "Um povo sem memória, é um povo sem futuro". Despertar na 
sociedade o interesse de conhecer e preservar sua história e zelar por sua cidade. 
 
 
3. Objetivos do projeto:  
Edição de 3.000 livros: "Bom Despacho 300 anos: Homens que a construíram" 
Publicação de três mil livros: 
“Bom Despacho 300 anos: Homens que a construíram – Tomo I, II, III e IV”, são mais de mil e 
seiscentas (1.600) páginas narrando a construção do centro-oeste mineiro de 1715 a 2012. 
Distribuição gratuita em 62 cidades e 1.089 escolas públicas, beneficiando 218.000 discentes. 
1 – Microrregião de Abaeté – 5 cidades, 47 escolas, doação de 200 livros. Abaeté, Biquinhas, Cedro do 
Abaeté, Morada Nova de Minas e Paineiras. 
2 – Microrregião de Bom Despacho – 10 cidades, 200 escolas, doação de 600 livros. 
Bom Despacho, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Luz, Martinho Campos, Moema, Patos de Minas, 
Pompéu, Quartel Geral, Serra da Saudade. 
3 – Microrregião de Divinópolis – 18 cidades, 427 escolas, 1.200 livros doados. 
Divinópolis, Araújos, Camacho, Carmo do Cajuru, Carmo da Mata, Cláudio, Conceição do Pará, 
Itapecerica, Itatiaiuçu, Itaúna, Leandro Ferreira, Nova Serrana, Pedra do Indaiá, Perdigão, Pitangui, 
Santo Antônio do Monte, São Gonçalo do Pará e São Sebastião do Oeste. 
4 – Microrregião de Formiga – 12 cidades, 158 escolas e 200) livros doados. 
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Formiga, Arcos, Bambuí, Córrego Fundo, Córrego Danta, Iguatama, Japaraíba, Lagoa da Prata, 
Medeiros, Pains, Pimenta e Tapiraí. 
5 – Microrregião de Oliveira – 10 cidades, 153 escolas e 200 livros doados. 
Oliveira, Bonfim, Carmópolis de Minas, Crucilândia, Itaguara, Passa Tempo, Piedade das Gerais, 
Piracema, Rio Manso e São Francisco de Paula. 
6 – Microrregião de Pará de Minas –7 cidades, 97 escolas e 300 livros doados. 
Pará de Minas, Igaratinga, Maravilhas, Onça do Pitangui, Papagaios, Pequi e São José da Varginha. 
Contrapartida – Os alunos terão que elaborar um projeto sobre a importância da memória, criar uma 
mentalidade de pertencimento, conservação dos bens públicos. 
Contrapartida do proponente - Uma bibliotecária ministrará um curso de 15 horas sobre organização de 
biblioteca e 10 horas sobre restauração de livros. 
O Objetivo Geral foi dividido em onze áreas: 
1: História da Cultura Política, com o subprojeto: A elite política na região, dominada pela família Dias 
Maciel (e na cidade de Patos de Minas – MG). 
2: História Cultural, com cinco subprojetos: Memória do Teatro; Memória do Cinema e dos filmes que 
foram gravados; Memória Gráfica: Jornais, Livros e outros Impressos; Memória dos Corais, Bandas. 
Memórias da Rádios. 
3: História da Educação, com três subprojetos: Memória da construção dos Grupos Escolares, Ginásios 
e das Faculdades; Memórias dos Mestres e Mestras; Memórias das Academias de Letras da região. 
4: História Econômica, com quatro subprojetos: Memória das Fábricas de Tecidos; O Leite e o Cristal – 
o “Ouro Branco”; Memória, as Siderúrgicas, “sociedade do gusa”; Memória das primeiras Casas 
Comerciais, Pharmarcias e dos guarda-livros. 
5: História Cultural, com quatro subprojetos: Memória Audiovisual dos Pioneiros; Registro em vídeo 
depoimentos de pessoas que façam parte da história do centro-oeste; Memória Fotográfica “Nossa 
Gente” Registro dos dados que forem coletados em campo - do subprojeto “Conhecendo seu 
Município”. 
6 – História da Ferrovia, com três subprojetos: Memória da Estrada de Ferro Paracatu, Estrada de Ferro 
Oeste de Minas. Implantar a ideia de um circuito turístico pelos caminhos das ferrovias que foram 
desativadas, mas deixaram túneis (belezas arquitetônicas). 
7 – Memória dos italianos, libaneses, alemães e outras imigrantes, com o subprojeto: Resgatar as suas 
memórias; 
8 – Preservar o Instituto Histórico de Pitangui, o Centro de Memórias de Santo Antônio do Monte. 9 – 
Resgatar a memória da Religião e dos Cultos Africanos, com três subprojetos: A memória das Dioceses 
de Luz, Divinópolis, Mariana, e Oliveira - MG e a Diocese de Olinda - PE. A memória da Festa do 
Rosário; A memória dos Cultos Africanos. 
10 – Resgate da memória da Gastronomia e da Arte, com dois subprojetos: Resgatar a receitas das 
quitandeiras, salgadeiras, doceiras; Resgatar a arte dos bordados. 
11 – Reconstruindo Nossa História, com dois subprojetos: Arrecadação de objetos, documentos e 
fotografias de valor histórico para a formação do acervo do Museu e do Memorial da Região Centro-
Oeste de Minas Gerais; Promover o acesso ao conteúdo do produto às pessoas com deficiência visual 
e deficiência auditiva. 
 
4. Público-alvo 
O Proponente fará a distribuição gratuita de três mil (3.000) livros: “Bom Despacho 300 anos: Homens 
que a construíram” - Tomo I, II, III e IV – mil (750) exemplares de cada Tomo; 
• Dois mil e setecentos livros serão doados para mil e oitenta e duas (1.082) Escolas Públicas, em 62 
cidades do centro-oeste; 
• Beneficiando 218.754 discentes e mais de 1.500.000 pessoas. Essa distribuição ocorrerá nas seis 
microrregiões. 
1 – Bom Despacho – 10 cidades: 
1.1- Bom Despacho - 22 escolas – 7.587 alunos. Dores do Indaiá – 8 escolas – 1.806 alunos Estrela do 
Indaiá – 5 escolas – 399 alunos Luz – 30 escolas – 2.664 alunos. Martinho Campos – 13 escolas – 
2.114 alunos. Moema – - 11 escolas – 1.256 alunos. Patos de Minas – 78 escolas – 22.685 alunos 
Pompéu – 25 escolas – 5.373 alunos. Quartel Geral – 6 escolas – 502 alunos Serra da Saudade – 2 
escolas – 74 alunos 
Total 44.460 discentes matriculados no ensino fundamental e médio – pode beneficiar também os 
universitários. 
Data prevista para distribuição de livros: junho de 2021 
2 – Abaeté – 5 cidades: 2.2 – Abaeté - 19 escolas – 3.213 alunos Biquinhas – - 4 escolas – 283 alunos 
Cedro do Abaeté - 3 escolas – 216 alunos Morada Nova de Minas - 12 escolas – 1.329 alunos Paineiras 
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- 9 escolas – 640 alunos. Total 5.681 discentes. 
Data prevista para distribuição de livros: março de 2021. 
3 – Divinópolis – 18 cidades: 
3 – Divinópolis - 110 escolas - 33.271 alunos. Araújos – 7 escolas – 1.449 alunos Camacho – 14 
escolas – 442 alunos Carmo do Cajuru – 18 escolas – 3.793 alunos Carmo da Mata – 9 escolas – 1.629 
alunos Cláudio - 36 escolas – 4.771 alunos Conceição do Pará – 12 escolas – 892 alunos Itapecerica - 
29 escolas – 3036 alunos Itatiaiuçu - 7 escolas – 2018 alunos Itaúna - 41 escolas – 
13.465 alunos Leandro Ferreira - 4 escolas – 540 alunos. Nova Serrana - 32 escolas – 16.689 alunos. 
Pedra do Indaiá – 23 escolas – 579 alunos. Perdigão - 5 escolas – 1.851 alunos. Pitangui - 20 escolas – 
4.380 alunos Santo Antônio do Monte - 51 escolas – 4.226 alunos São Gonçalo do Pará 3 escolas – 
1810 alunos São Sebastião do Oeste - 6 escolas– 1293 alunos Total de 96.134 discentes. 
Data prevista para distribuição de livros: abril de 2021 4- Formiga- 12 cidades 
4 – Formiga - 37 escolas - 9.809 alunos. Arcos - 20 escolas – 5.897 alunos Bambuí –16 escolas - 3.497 
alunos Córrego Fundo - 3 escolas – 827 alunos Córrego Danta - 6 escolas – 402 alunos Iguatama - 9 
escolas), - 1018 alunos Japaraíba - 3 escolas – 798 alunos Lagoa da Prata - 39 escolas – 7.946 alunos 
Medeiros - 6 escolas - 560 alunos Pains - 13 escolas – 1.112 alunos Pimenta - 4 escolas – 1.229 alunos 
Tapiraí 2 escolas – 262 alunos. 
Total de 33.357 discentes. 5 – Oliveira – 10 cidades: 
5 – Oliveira - 43 escolas – 6.223 alunos. Bonfim - 17 escolas – 988 alunos Carmópolis de Minas – 12 
escolas – 2.922 alunos Crucilândia - 7 escolas – 839 alunos Itaguara - 10 escolas – 1.967 alunos. 
Passa Tempo -11 escolas – 1.102 alunos Piedade das Gerais -18 escolas – 786 alunos Piracema - 7 
escolas - 955 alunos. São Francisco de Paula - 13 escolas – 992 alunos 
Total de 17.398 discentes.  
6 – Pará de Minas - 57 escolas - 14.417 alunos Igaratinga – 9 escolas - 1.621 alunos Maravilhas - 6 
escolas – 1.201 alunos Onça do Pitangui - 7 escolas – 523 alunos Papagaios - 11 escolas – 2.633 
alunos Total 21.724 discentes. 
 
5. Abrangência geográfica 
62 cidades do centro-oeste de Minas Gerais. 
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? 
Através de palavras e fotos estes livros buscam resgatar a construções dos antigos casarões de 1700, 
1800, As construções do neoclássico do século XX, o estilo Brasília. Quase todos os casarões que 
foram derrubados, procurei resgatá-los através das palavras e fotografias. Busco despertar o interesse 
de preservar nossos patrimônios. 
 
7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? 
O projeto foi aprovado no Diário Oficial da União em 24/01/2020, podendo ser prorrogado por mais um 
ano. 7. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: Produção – Começa em 2021. 1 - Exibição de vinhetas nas 
emissoras de televisão, comunicados nas rádios e artigos em jornais locais convidando a comunidade 
para o evento. Todos os eventos serão filmados e as filmagens serão enviadas para as TV Assembleia, 
TV Câmara, TV Senado e outras. 2 – O Coordenador/Proponente concederá entrevistas nas emissoras 
de rádios e televisão. 3 - O Coordenador/Proponente num data previamente agendada deslocará para 
as seis cidades polos: 1 - Microrregião de Abaeté - março de 2021, 2 - Divinópolis - abril, 3 - Formiga _ 
maio, 4Microrregião de Bom Despacho. Local de evento – Ginásio Poliesportivo Jaime Martins; Data 
Prevista: Em junho de 2021. Distribuição gratuita dos 4 livros: “Bom Despacho 300 anos: Homens que a 
construíram” - Tomo I, II, III e IV para 200 escolas, de 10 cidades – 700 livros. 5 - Oliveira - setembro, 6 
Para de Minas - Novembro. Agosto de 2021 curso de biblioteconomia. Em 2022 os alunos terão que 
desenvolver um trabalho sobre memória. 
 
8. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto 
https://drive.google.com/open?id=13mnp38lhsOB9NMEIoypmAbWbpseHIyJx 
 
9. Plano de divulgação 
https://drive.google.com/open?id=1SXGoklVsYeyvRfTTip4w4znjoHrdQUbP 
 
10. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto ou ação contempla: 
sensibilizar, informar, educar e difundir conhecimentos e/ou troca de experiências com vista ao 
desenvolvimento, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo 
 

https://drive.google.com/open?id=13mnp38lhsOB9NMEIoypmAbWbpseHIyJx
https://drive.google.com/open?id=1SXGoklVsYeyvRfTTip4w4znjoHrdQUbP
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