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ITEM DE PAUTA 3.8 
INTERESSADO Vilmar Pereira de Souza 

ASSUNTO 
Aprecia o novo pedido de prorrogação de execução de projeto. Edital nº 
002/2019 – Patrimônio Cultural. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 133.3.8.2020 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 04 de novembro 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 nº 002/2019 – modalidade Patrocínio de 

Patrimônio Cultural; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor do CAU/MG DCD-CAUMG nº 129.3.1.2020, que aprovou que o 

projeto “12º Fórum Mestres e Conselheiros: Agentes Multiplicadores do Patrimônio” fosse realizado entre os dias 

02 e 04 de dezembro de 2020, na modalidade online, desde que fosse observado o prazo de prestação de contas 

supramencionado, qual seja, 14 de dezembro de 2020;  

 

Considerando a informação preponente de que a referida prorrogação não atende às suas necessidades, 

solicitando que a execução do evento seja postergada para em 07, 08 e 09 de abril de 2021; 

 

Considerando as justificativas apresentadas pelo proponente, conforme abaixo:  

 

✓ Considerando o desenrolar da pandemia do Covid19 no Brasil, a data realização é para 02 a 04 de dezembro de 

2020;  

✓ O público predominante deste evento é composto por representantes dos conselhos de patrimônio municipais e 

professores de educação básica;  

✓ Estando no período eleitoral as prefeituras não auxiliam na participação dos conselheiros e funcionários de 

prefeituras;  

✓ Os professores de educação básica estão envolvidos com um calendário escolar e com condicções inadequadas 

para as ações de Educação Patrimonial;  

✓ Os pesquisadores e estudantes universitários da área do patrimônio também estão ocupados com as atividades 

desafiadoras do ensino à distância;  

✓ Desejamos realizar um evento como os das 11 edições anteriores, com participação de agentes locais do 

patrimônio, estudantes e pesquisadores da área, com Palestras, Relatos de experiências, Rodas de Conversas, 
Oficinas e Minicursos com participação efetiva dos nossos parceiros (inscritos no evento);  

✓ O site do evento foi lançado, a adesão neste momento é muito baixa;  

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  



 

2 

DCD-CAU/MG Nº 133.3.8.2020 

DELIBEROU: 

 
1. Aprovar que a execução do projeto “12º Fórum Mestres e Conselheiros: Agentes Multiplicadores do Patrimônio” 

seja postergada para 07, 08 e 09 de abril de 2021, com 01 (um) voto contrário do Vice-Presidente Paulo Henrique 
Silva de Souza. 
 
2. Aprovar que a prestação de contas se dê em até 30 (trinta) dias após o término do prazo de execução do 

projeto. 
 
3. Encaminhar à Assessoria de Eventos para as providências cabíveis. 

 
Belo Horizonte, 04 de novembro 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 

 

Luciana Fonseca Canan     AUSENTE 

Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/MG 

 

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

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 
Douglas Paiva Costa e Silva    AUSENTE 

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

Coordenador da CPFi-CAU/MG 


